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Questões Específicas 
 
1. (Unicamp 2014) Para compreender as características geomorfológicas de um terreno, é 
necessário entender a influência dos agentes internos ou endógenos, que definem a estrutura e 
geram as formas do relevo, e dos agentes externos ou exógenos, que modelam as feições do 
relevo. O modelamento das feições do relevo é realizado pelos processos de intemperismo físico 
e químico. 

   a) Aponte a ação de quatro fenômenos naturais responsáveis pela alteração do relevo de 
determinada área: dois que correspondem aos agentes internos e dois que correspondem aos 
agentes externos. 

   b) Explique o que são os processos de intemperismo físico e químico.  
 
 
2. (Uerj 2014) Nos mapas abaixo, são representadas as médias históricas de variação da chuva 
no território brasileiro, em milímetros, por estação do ano. 
 

 
 
Considere os seguintes climogramas: 
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Comparando os mapas com os gráficos, identifique as macrorregiões brasileiras nas quais 
predominam os climas A e B, respectivamente. Em seguida, explique a pequena variação anual 
da temperatura em ambos os climas.  
 
 
3. (Ufmg 2013) Analise este mapa: 
 

 
 
Considerando a forma do território brasileiro, mais extenso ao norte no sentido leste-oeste, e 
afunilado ao sul, 

    a) APRESENTE uma razão histórico-geográfica que justifica a maior extensão ao norte, no 
sentido leste-oeste, do território brasileiro. 

    b) CITE uma vantagem da posição e da forma geográficas do território brasileiro quanto aos 
fusos horários e às condições climáticas.  

    c) Leia esta afirmativa: “No mundo contemporâneo é vantajoso ser um país de dimensões 
continentais, como o caso do Brasil”. Você concorda com esta afirmativa? JUSTIFIQUE sua 
resposta.  
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4. (Unicamp 2014) Nos anos 1990, foi retomado o incentivo específico à indústria automotiva, 
tendo como foco a descentralização geográfica. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores), em 2012 havia 53 fábricas em 9 Estados. Estas fábricas 
pertencem a 26 empresas que fabricam automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e 
ônibus (9 produzem carros de passeio). Com 3,3 milhões de unidades produzidas, o Brasil é o 
sexto maior produtor do mundo. 

(Adaptado de Fatia da indústria automobilística no PIB cresce 45,6% em 11 anos, em 
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral. Acessado em 05/05/2013.) 

 
   a) A partir dos anos 1990, a distribuição geográfica da indústria automotiva no Brasil desencadeou 

uma forte tensão nas relações entre Estado, mercado, sociedade e território, que ficou conhecida 
como “guerra fiscal” ou “guerra dos lugares”. Explique o que é a guerra fiscal ou dos lugares. 

   b) Além de São Paulo, berço tradicional da indústria automobilística brasileira, indique outros três 
Estados que possuem esse tipo de indústria.  
 
 
5. (Ufmg 2011) No Brasil, é comum a defesa da agricultura familiar, mas privilegia-se, pela 
concessão de créditos e de investimentos em infraestrutura, o agronegócio. 
A este último, porém, não só cabem méritos – equilíbrio da balança comercial e composição do 
superavit primário – que favorecem a economia nacional, mas também pesam alguns “pecados” – 
a perda de biodiversidade e grande parcela de responsabilidade na escassez de água, que 
ameaça a humanidade nas últimas décadas. 
Por outro lado, a agricultura familiar é, em geral, menos produtiva por hectare que ocupa. Tendo-
se em vista, porém, outras atividades da economia – a indústria e o comércio, por exemplo, essa 
modalidade de agricultura é, muitas vezes, mais capaz de promover o estímulo ao crescimento 
econômico nacional. 
 
Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, 

   a) Cite e explique duas estratégias adotadas pelo agronegócio que comprometem a 
biodiversidade e os recursos hídricos no Brasil. 

   b) Cite dois fatores que, no Brasil, fazem da agricultura familiar um estímulo para a economia 
nacional ou para o comércio e a indústria.  
 
 
6. (Uece 2014) O Censo demográfico de 2010 do IBGE informa que o Brasil ultrapassou 190 
milhões de habitantes. Analise as seguintes afirmações sobre as características da população 
brasileira: 
 
I. A população brasileira está irregularmente distribuída em seu território. 
II. A região nordeste é a segunda mais populosa do País, no entanto, a sua densidade 

demográfica é baixa. 
III. O processo de industrialização da região sudeste não contribuiu para que esta seja a mais 

populosa do País. 
 
Está correto o que se afirma em  

a) I e III apenas.    
b) II e III apenas.    
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c) I, II e III.    
d) I e II apenas.    

 
 
7. (Fuvest 2014) Considere os gráficos sobre a urbanização no Brasil.  
 

 
 
 Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, explique  
 a) a mudança do predomínio da população rural para o da população urbana;  
 b) o fenômeno da urbanização, na última década acima representada, comparando as regiões 
 Nordeste e Sudeste.   
 
   
 


