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1. (Questão 1 - FUVEST 2010)  
a) Analise a matriz brasileira dos transportes, em 2005, considerando aspectos históricos e 
políticos.  
b) Explique a previsão da matriz brasileira dos transportes, para o ano de 2025, considerando 
aspectos ambientais implícitos.  
 
 
2. (Questão 2 - FUVEST 2010) Grande parte da produção de petróleo, no Brasil, provém de 
bacias localizadas na plataforma continental (off shore). Todavia, a produção de petróleo, em área 
terrestre (on shore), tem significativa importância econômica.  
a) Identifique duas áreas produtoras de petróleo on shore no Brasil e explique as causas da 
existência de petróleo nessas áreas.  
b) No Brasil, nos últimos anos, a exportação de petróleo tem superado, em volume, a importação. 
Apesar disso, persiste um deficit comercial relativo a esse produto. Explique o porquê desse 
deficit .  
 
 
3. (Questão 3 - FUVEST 2010) Com base no mapa acima e em seus conhecimentos,  
a) identifique o tipo de indústria predominante na região Nordeste, considerando sua capacidade 
geradora de emprego.  
b) caracterize o parque industrial da região Sudeste. Considere, na sua análise, a presença da 
indústria de ponta de alta tecnologia nessa região e sua capacidade geradora de emprego. 
 
 
4. (Questão 5 - FUVEST 2009) Considere os mapas ao lado e seus conhecimentos para 
responder.  
a) Compare o uso da água em relação ao total disponível do Brasil ao de países de clima 
temperado oceânico na Europa, considerando o Mapa A. Justifique sua resposta.  
b) Analise o Mapa B, considerando o uso da água em relação ao total disponível, para os EUA. 
Explique, identificando, ao menos, duas razões.  
 
 
5. (Questão 6 - FUVEST 2007)O biodiesel é um combustível biodegradável, derivado 
basicamente de diversas fontes vegetais, e que pode substituir total ou parcialmente o diesel de 
petróleo em vários tipos de motores.  
a) Dê exemplo de duas fontes utilizadas na produção do biodiesel.  
b) Explique por que o biodiesel tem sido considerado uma alternativa econômica e 
ambientalmente viável para o Brasil.. 


