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 UERJ 2016 – 2ª Exame (Questões 46, 49, 51, 
53, 55, 57, 58 e 59) 
 
1. (Questão 46) 
 

 
 
No mapa, são informados tanto a intensidade dos fluxos de passageiros por via aérea quanto o 
correspondente movimento de passageiros em cada cidade, no ano de 2010.  
De acordo com as informações, a rede de cidades do Brasil é caracterizada pelo seguinte 
aspecto:  
a) prevalência de centro primaz  
b) ocorrência de hierarquia urbana  
c) constituição de áreas conurbadas  
d) periferização de regiões metropolitanas 
 
 
2. (Questão 49) O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é composto por três 
indicadores: longevidade, educação e renda. No Brasil, o IDH-M cresceu 47,5% entre 1991 e 
2010, conforme os mapas.  
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Geograficamente, o desenvolvimento humano no Brasil apresenta mudanças decorrentes dos 
seguintes fatores principais:  
a) erradicação do analfabetismo – elevação do PIB  
b) desaceleração do desemprego – incremento da industrialização  
c) decréscimo da natalidade – crescimento da qualificação profissional  
d) diminuição da mortalidade infantil – aumento da expectativa de vida 
 
 
3. (Questão 51) As usinas geotérmicas são uma forma alternativa de geração de energia elétrica 
por utilizarem as elevadas temperaturas do próprio subsolo em algumas regiões. Considere as 
informações do esquema e do mapa a seguir: 
 

 
 
O país cuja localização espacial proporciona condições ideais para amplo aproveitamento da 
energia geotérmica é:  
a) Islândia  
b) Nigéria  
c) Uruguai  
d) Austrália 
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4. (Questão 53) No início do século XXI, as favelas da cidade do Rio de Janeiro não são apenas 
distintas daquelas existentes há cinquenta anos, como também apresentam diferenças internas 
que foram constituídas ao longo do tempo e de sua expansão espacial. No entanto, a visão 
homogeneizante, que considera “iguais” todas as favelas, ainda está presente no senso comum – 
e também nas práticas de alguns agentes do setor público. Trata-se de uma visão que não dá 
conta da complexa dinâmica socioespacial das favelas cariocas e deve, portanto, ser revista. 

Gerônimo Leitão. Adaptado de observatoriodefavelas.org.br. 
 
Uma característica socioespacial presente no conjunto das favelas cariocas e que contribui para o 
tipo de visão a que o autor do texto faz referência é:  
a) densidade elevada de habitações  
b) valorização semelhante dos imóveis  
c) sociabilidade reduzida de moradores  
d) topografia acidentada dos assentamentos 
 
 
5. (Questão 55) 
 

 
 

Os contêineres são grandes caixas metálicas utilizadas para o transporte de mercadorias. O fluxo 
de contêineres dos portos mais movimentados do mundo, observado no mapa, é explicado por 
uma tendência da economia mundial nas últimas décadas. Essa tendência está apresentada em:  
a) ampliação da rede de telecomunicações  
b) redução do comércio de matérias-primas  
c) concentração do consumo de mercadorias  
d) terceirização da produção de bens industriais 
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6. (Questão 57) Observe a diferença entre a expansão das redes de metrô nas cidades do Rio de 
Janeiro e de Xangai. 
 

 
 
As escolhas feitas pelo poder público, no que se refere às modalidades de transporte urbano, são 
muito importantes para a compreensão dos fenômenos sociais e ambientais verificados em cada 
cidade.  
Caso a evolução do metrô de Xangai entre 1993 e 2013 tivesse ocorrido em proporção 
semelhante à do metrô carioca, uma provável consequência espacial sobre a metrópole chinesa 
seria: 
a) supressão da inversão térmica  
b) aumento da poluição atmosférica  
c) redução da segregação residencial  
d) crescimento da especialização comercial 
 
 
7. (Questão 58) Dispositivos Conectados à Internet 
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 Imagine mandar um sinal para todos os dispositivos conectados à Internet ao redor do globo? Foi 
exatamente o que fez John Matherly, que se autointitula um “cartógrafo” da rede. Com essa 
técnica, que permite sondar tão rapidamente o panorama de conexões no mundo, o criador 
pretende fazer isso mais vezes ao longo do tempo, para comparar a evolução do acesso à rede. 
Quanto mais intensa a cor, maior o número de dispositivos, e por enquanto sabemos bem onde 
eles se concentram.  

Adaptado de revistagalileu.globo.com, setembro/2014 
 
A análise do mapa possibilita visualizar o uso da Internet nas diversas regiões do mundo.  
A principal causa para as diferenças regionais na concentração do uso dessa rede é:  
a) baixa densidade demográfica  
b) redução do crescimento econômico  
c) descontinuidade das transmissões globais  
d) desigualdade de desenvolvimento tecnológico 
 
8. (Questão 59) Na imagem abaixo, foi utilizada a técnica de curvas de nível para representar a 
topografia de uma região na qual há um vale, entre outras formas de relevo. 
 

 
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
 


