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01. (Espcex (Aman) 2018)  Os jogos da próxima Copa do Mun-
do, na Rússia, que se iniciarem às 20 horas na cidade de 
Moscou, situada três horas adiantadas em relação à hora 
de Greenwich, iniciar-se-ão a que horas na cidade de Los 
Angeles, nos Estados Unidos da América, situada no fuso 
118º de longitude oeste? 

a) 7 horas      d)  12 horas   
b) 9 horas      e)  13 horas
c) 10 horas   
   

02. (Unesp 2017)  
 

A estratificação observada na imagem constitui uma feição 
comum em rochas de origem 

a) extrusiva.     d)  metamórfica. 
b) sedimentar.     e)  ígnea. 
c) intrusiva.   
  

03. (Ufrgs 2017) Considere as afirmações abaixo, sobre os ti-
pos de rochas encontrados na crosta terrestre.

I. Rochas ígneas, formadas pela solidificação do magma 
em profundidade, são chamadas de vulcânicas.

II. Rochas sedimentares são formadas a partir da deposi-
ção e da litificação de fragmentos de outras rochas da 
superfície terrestre que sofreram intemperismo e ero-
são.

III. Rochas metamórficas são formadas a partir da trans-
formação de rochas preexistentes, submetidas a gran-
des pressões e a grandes temperaturas.

Quais estão corretas? 

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

04. (Ufsc 2017) Erupções vulcânicas mudam paisagem das 
Ilhas Canárias 

As atividades de um vulcão submerso nos mares das Ilhas 
Canárias, na Espanha, deram uma nova cara à paisagem 
marítima da região, que ganhou manchas verdes resultan-

tes das erupções. O movimento sísmico está atraindo a 
atenção de cientistas e da mídia, mas afastando visitantes 
tradicionais e prejudicando a vida de moradores que de-
pendem do turismo e da pesca. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/12/111205_
galeria_canarias_ erupcao_pai>. Acesso em: 23 out. 2016.

Responda: 

a)  Qual a denominação da camada superficial e sólida da 
Terra? 

b)  Como são conhecidas as rochas que se originam da 
solidificação do magma na superfície terrestre?

c)  Descreva como são formadas as rochas sedimentares 
em, no máximo, oito linhas. 

d)  Apesar dos danos materiais e sociais causados às ocu-
pações humanas que estão próximas a vulcões ativos, 
os produtos resultantes da expulsão da lava têm tam-
bém aproveitamento econômico. Cite um deles. 

05. (Uepg 2017)  Sobre as camadas terrestres, assinale V para 
as alternativas verdadeiras e F para as falas 

(__) A maior de todas as camadas terrestres, o manto, é 
composta de magma em estado líquido, com tempe-
raturas médias de 2000ºC.     

(__) O núcleo interno da Terra, composto principalmente 
de níquel e ferro, apesar de altíssimas temperaturas, 
é considerado sólido, devido à enorme pressão do in-
terior do planeta.   

(__) Os sismos da Terra são formados por movimentos epi-
rogenéticos, sobretudo do núcleo interno do planeta.   

(__) A menor e mais fria das camadas da Terra é a crosta. 
É a camada mais superficial do planeta, formando as 
massas continentais e o assoalho dos oceanos.   

(__) A crosta terrestre sofre pressão interna e racha em vá-
rios pontos, formando as placas tectônicas. Nas bor-
das dessas placas formam-se vulcanismo, tsunamis, 
terremotos e furacões.   

06. (Upe-ssa 1 2017)  As feições de relevo, observadas na parte 
emersa da crosta terrestre, denunciam, muitas vezes, as-
pectos relacionados à estrutura geológica e às condições 
climáticas atuais e antigas. Com relação a esse tema, ob-
serve a figura a seguir:
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a) Esta projeção é muito utilizada em análises geopolí-
ticas e para negação aérea.   

b) As distorções apresentadas na projeção são maio-
res nas áreas próximas ao equador.   

c) A projeção da imagem pode ser conhecida também 
como projeção plana ou azimutal.   

d) A projeção é elaborada a partir da projeção dos pa-
ralelos e meridianos geográficos em um cilindro que 
tangencia a Terra.   

09. (G1 - ifsul 2015)  

De acordo com o mapa, o continente representado é o 

a) Asiático.   
b) Africano.   
c) Europeu.   
d) Americano.   

10. (Pucmg 2015) As representações cartográficas não são 
neutras. Ao longo da história, a cartografia foi utilizada 
como instrumento estratégico de dominação e de dis-
seminação de uma visão ideológica acerca do mundo. 
No ano de 1945 foi criada a ONU – Organização das 
Nações Unidas, uma organização internacional com 
sede em Nova Iorque. Com objetivo de promover a paz 
mundial, promovendo o direito internacional, o desen-
volvimento social e econômico, e os direitos humanos; 
a organização serviu também para legitimar a nova or-
dem internacional que se esboçava a partir de então. 
O símbolo da ONU, representado abaixo, foi elaborado 
a partir de uma projeção cartográfica cuidadosamente 
selecionada, de forma a destacar o novo contexto geo-
político que se consolidava a partir de então. A análise 
desse símbolo permite concluir:

a) A projeção escolhida procurou reforçar uma visão 
eurocêntrica do mundo, aspecto essencial num con-
texto em que a reconstrução do continente europeu 
tornava-se prioritária na agenda mundial.   

Se alguém perguntasse “Que tipo de rocha contribui para que 
se desenvolvam essas feições de relevo?”, a resposta COR-
RETA seria 

a) Sedimento argiloso.   
b) Gnaisse.   
c) Granito.   
d) Calcário.   
e) Quartzo.   

07. (VUNESP 2002) Leia a descrição de quatro grandes tipos cli-
máticos do Brasil e, em seguida, examine o mapa, que repre-
senta a divisão regional do país em grandes tipos climáticos.

1.  Chuvas entre 2 000 e 3 000 mm e elevadas temperaturas 
durante todo o ano, com médias de 26 °C.

2.  Regular distribuição das chuvas durante o ano e tempera-
turas mais amenas, com médias inferiores a 18 °C e espo-
rádica queda de neve.

3.  Chuvas escassas e irregulares, com precipitações médias 
de 500 a 700 mm, e temperaturas elevadas, com médias 
de 28 °C.

4.  Duas estações bem marcantes: uma chuvosa e quente, 
com 1 200 mm de precipitação e médias térmicas de 24 °C, e 
outra seca e fria, com 200 mm de chuvas e 17 °C de média 
térmica. 

Assinale a alternativa que contém a correta associação entre 
a descrição climática e sua área de ocorrência. 

a) 1D; 2B; 3A; 4C.   
b) 1C; 2A; 3B; 4D.   
c) 1B; 2D; 3C; 4A.   
d) 1A; 2C ; 3D; 4B.   
e) 1C; 2B; 3D; 4A.   

08. (Uern 2015)  Do ponto de vista cartográfico, projeções são a 
transferência de um ponto da superfície terrestre para uma po-
sição correspondente na superfície de um mapa ou correlato.

De acordo com as informações e a imagem anterior, assinale 
a alternativa correta. 
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b) A projeção deu grande destaque ao continente africa-
no, a partir de então escolhido como área prioritária de 
ação da Organização das Nações Unidas, em virtude 
do grande número de conflitos políticos e problemas 
sociais e econômicos.   

c) A utilização de uma projeção polar, elaborada a partir 
do polo norte, destacou a centralidade de uma região 
que assumiu, a partir de então, uma importância geo-
política estratégica, em razão da hegemonia de duas 
novas superpotências.   

d) A projeção foi produzida a partir de uma visão tercei-
ro-mundista, visto que os continentes mais pobres ga-
nharam destaque no centro da projeção cartográfica.   

11. (Pucrj 2014)  

A bandeira da ONU (1947), nas cores azul e branco, sim-
boliza a união dos povos do mundo através dos seus con-
tinentes (com a exceção da Antártida), emoldurada por 
ramos de oliveira, que representam a paz. A projeção car-
tográfica selecionada para a representação do globo ter-
restre nessa bandeira é: 

a) cilíndrica.   
b) cônica.   
c) azimutal-plana.   
d) senoidal   
e) cilíndrica-conforme.   

12. (Fuvest 2018) Contemporaneamente, pode-se definir a so-
ciedade mundial como a do petróleo, devido à participação 
desta matéria-prima em inúmeros produtos e atividades 
humanas. A utilização deste recurso natural data de muitos 
séculos, mas sua exploração e beneficiamento se expandi-
ram somente a partir do século XX.

A respeito desse recurso natural, é correto afirmar: 

a) Houve uma forte redução do preço do barril, no início 
da década de 1970, por conta dos resultados das pes-
quisas envolvendo novos procedimentos de extração e 
refino.   

b) A estatização, no Brasil, do transporte e do refino de 
petróleo iniciou-se no final dos anos 1930 sob o gover-
no de Juscelino Kubitschek.    

c) O início de seu uso como fonte de energia se deu em 
1920, na Inglaterra, com a descoberta de reservas pou-
co profundas.   

d) No final dos anos 1920, sete empresas petrolíferas 
mundiais constituíram um cartel controlador da extra-
ção, transporte, refino e distribuição do petróleo.   

e) Os Estados Unidos possuem reservas ilimitadas de pe-
tróleo, o que ocasiona independência em relação aos 
países participantes da OPEP.   

13. (Mackenzie 2017)  O aproveitamento do potencial hidrelé-
trico no Brasil tem sido tema de grande debate quanto aos 
seus aspectos positivos e negativos. De acordo com o 
Gerente da Empresa de Planejamento Energético (EPE) 
Maurício Tolmasquim:

“O único país do mundo que tem esse imenso potencial 
hídrico na floresta é o Brasil. Temos que pensar soluções 
para o nosso caso, que é muito específico. Temos esse 
potencial em um bioma bastante sensível, do ponto de vis-
ta da biodiversidade, temos que criar soluções adequadas 
para essa questão. Existem dois extremos – de um lado, 
uma visão totalmente conservacionista, de querer deixar 
tudo como está e não mexer em nada. Do outro, uma visão 
ultra desenvolvimentista, vamos aproveitar todos os recur-
sos, com o impacto que for. Estamos buscando o que está 
no meio dessas duas linhas.” 

Fonte: Amazônia S.A., 25/09/2016.

Com base no contexto apresentado, analise as afirmativas 
e assinale a alternativa que contenha somente as corretas.

I. A condição “única” citada no texto refere-se ao eleva-
do uso de hidroeletricidade em países desenvolvidos, 
como França, Reino Unido e Alemanha, onde esse tipo 
de energia corresponde a mais   de suas matrizes ener-
géticas.

II. No caso brasileiro, tem ganhado força a proposta de 
construção de hidrelétricas na Amazônia do tipo “pla-
taformas”. Este tipo de projeto prevê a construção de 
usinas com trabalhadores que não se fixam nas suas 
imediações, sem a formação de cidades. A operação 
da usina seria feita de modo semelhante ao que se ve-
rifica em plataformas petrolíferas no mar.

III. As críticas comumente feitas à construção de hidrelé-
tricas na Amazônia se fundamentam nos aspectos 
ambientais e sociais, como a inundação de florestas e 
deslocamentos de comunidades de povos ribeirinhos 
e ou indígenas. Essas críticas ganham força quando 
se constata que, atualmente, a hidroeletricidade é am-
bientalmente mais impactante e muito mais cara do que 
fontes alternativas como a energia eólica, a solar e a 
biomassa. 

a) I   
b) II   
c) III   
d) I e II   
e) II e III   

14. (Uem-pas 2017)  Sobre as fontes de energia, assinale V 
para as alternativas verdadeiras e F para as falas 

(__) As fontes de energia renováveis são aquelas que não 
se esgotam com o uso ou a exploração, como a energia 
solar, a energia eólica, a energia hidráulica, a energia 
geotérmica. Outras fontes também consideradas reno-
váveis são aquelas que, mesmo apresentando baixas 
no seu uso, como a energia da biomassa, podem ser 
renovadas mediante ações de replantio ou de recupera-
ção das reservas, configurando o uso sustentável.   

(__) Fontes de energia não renováveis são aquelas que 
não podem ser adequadamente repostas, pois leva-
riam milhares ou milhões de anos para voltarem a se 
formar, como é o caso do petróleo e do carvão mineral, 
entre outros produtos.   

(__) O petróleo foi a principal fonte de energia extraída nos 
países que promoveram a Primeira Revolução Indus-
trial, no hemisfério norte, como a Inglaterra, a Alema-
nha e a França.    
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(__) Nos estágios de formação do carvão, o teor de carbo-
no presente e o poder calorífico aumentam, segundo 
as condições de soterramento e o tempo decorrido. A 
turfa corresponde ao primeiro estágio da formação do 
carvão, sendo uma acumulação superficial de restos 
vegetais. Possui alto teor de umidade e baixo poder 
calorífico. O antracito, por sua vez, possui alto teor de 
carbono e corresponde ao produto no último estágio 
de formação, atingido após longo tempo decorrido.   

(__) O biodiesel é obtido a partir da trituração e da moa-
gem da cana-de-açúcar, cuja biomassa pode ser utili-
zada como óleo combustível de origem vegetal.   

15. (Fuvest 2017)  Em 2015, os Estados Unidos (EUA), país 
que não é membro da OPEP, tornaram-se o maior produtor 
mundial de petróleo, superando grandes produtores his-
tóricos mundiais, de acordo com a publicação Statistical 
Review of World Energy (BP) - 2015.

Sobre essa fonte de energia, é correto afirmar: 

a) A queda da oferta de petróleo, em 2015, pelos países 
não membros da OPEP é resultado do uso de fontes de 
energia alternativas, como os biocombustíveis, e tam-
bém da expansão das termelétricas.   

b) O Brasil, país que não é membro da OPEP, destaca-se 
pela exploração de jazidas de petróleo em rochas vul-
cânicas do embasamento cristalino do pré-sal.   

c) O crescimento da produção de petróleo nos EUA, que le-
vou esse país à condição de maior produtor mundial em 
2015, deu-se pela exploração das jazidas de óleo de xisto.   

d) A elevação da produção de petróleo em países da 
OPEP, como Arábia Saudita, Rússia e China, é resulta-
do da alta dos preços dessa commodity em 2015.   

e) A exploração das jazidas de óleo de xisto do subsolo 
oceânico foram fatores para a industrialização de paí-
ses, como México, Japão e EUA.    

16. (Pucsp 2016)  Leia: 

“O mercado de combustíveis fósseis está em negação 
sobre a queda de demanda futura e iludindo seus investi-
dores. Uma análise da Carbon Tracker Initiative questiona 
os cenários promovidos por grandes empresas de energia, 
que calculam que o uso de fósseis continuará a crescer 
nas próximas décadas – sem considerar o barateamento 
das fontes renováveis, a inclinação à descarbonização de 
muitos países e o alto investimento em outras tecnologias 
de armazenamento de energia e eficiência energética.”

(Perdidos na transição energética. In Observatório do Clima, http://www.obser-
vatoriodoclima.eco.br/perdidos-na-transicaoenergetica/, acesso 27/10/2015)

Considerando o questionamento feito no texto ao merca-
do produtor e comercial de combustíveis fósseis, é correto 
afirmar que 

a) a diminuição das emissões de carbono (descarboniza-
ção) é fato notório e alvo de programas eficientes, como 
nos EUA e na China, antes os principais emissores.   

b) o crescimento futuro do uso de combustíveis fósseis é 
certo, pois as novas tecnologias de prospecção estão 
nos informando sobre reservas inesgotáveis.   

c) o questionamento parece fazer sentido, pois já se nota 
em vários países, inclusive na China, uma queda da 
demanda atual por combustíveis fósseis.   

d) é inconsistente a afirmação sobre o barateamento das 
fontes renováveis, pois os custos com o armazenamen-
to dessas, como represas, por exemplo, são sempre 
crescentes.   

17. (Uece 2014)  O Proálcool foi um programa governamental 
que teve, dentre as suas metas, produzir um combustível 
que ajudasse o Brasil a conseguir sua autonomia .Em rela-
ção ao eenunciado entende-se que

a) O álcool tem um elevado custo de produção, em virtude 
das extensas áreas de plantio de cana-de-açúcar.

b) Este programa conseguiu reduzir em quase 90% o con-
sumo atual de gasolina e diesel nas cidades brasileiras.

c) O Proálcool promoveu o desenvolvimento de uma tec-
nologia inteiramente estrangeira, além de gerar um 
combustível menos poluente do que a gasolina.

d) O estado de S. Paulo tem tradição na cana de açúcar 
desde o período colonial.

18. (Ufsc 2014-Adaptada)  O pré-sal se tornou uma importan-
te página da história dos recursos energéticos no Brasil. A 
partir de sua descoberta, um novo universo de possibilida-
des foi aberto para a indústria petrolífera brasileira. 

Sobre o pré-sal, assinale V para as alternativas verdadei-
ras e F para as falas 

(__) As formações da camada pré-sal estão localizadas em 
bacias sedimentares entre o litoral do Espírito Santo e 
o litoral de Santa Catarina.   

(__) Em face da grande profundidade, a exploração do pe-
tróleo da camada pré-sal não afetará o ambiente.   

(__) As camadas do pré-sal estão localizadas nas áreas da 
planície amazônica e do pantanal mato-grossense.   

(__) A descoberta da camada de petróleo do pré-sal poderá 
dar ao Brasil uma independência energética de deriva-
dos deste hidrocarboneto.   

(__) Considerando o tempo geológico, as formações do 
pré-sal são recentes, ou seja, datam do Quaternário 
da Era Cenozoica, mesmo período em que surge o 
Homo sapiens.   

19. (Ufsc 2014-Adaptada)  A questão energética assume, nos 
dias atuais, uma enorme importância, pois o aumento do 
consumo energético coloca em xeque as fontes esgotáveis 
e poluidoras. O uso de novas fontes requer que estas se-
jam capazes de substituir as atuais fontes primárias e, ao 
mesmo tempo, sejam limpas ou menos poluidoras.

Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falas 

(__) A energia eólica ganha importância em diversas partes 
do território brasileiro, mas ainda não é capaz de subs-
tituir, plenamente, as atuais fontes primárias.   

(__) A biomassa é uma fonte energética alternativa que já 
era utilizada antes da Revolução Industrial.   

(__) Em um futuro próximo, deve-se combinar diversas 
fontes de energia, combinação que deverá levar em 
consideração as condições naturais de cada espaço 
geográfico.   

(__) No caso brasileiro, há uma articulação bastante exi-
tosa entre a produção energética hídrica, eólica e de 
biomassa, o que assegura ao sistema elétrico um po-
tencial inesgotável.   

(__) Tendo em vista o impacto ambiental, no Brasil, as usi-
nas hidrelétricas estão sendo substituídas gradativa-
mente pelas termelétricas.   

(__) A questão energética no Brasil não se reduz apenas 
ao potencial e à diversificação de sua produção, mas 
também à problemática ambiental que esta provoca.   

20. (Ufrgs 2013)  Considere as afirmações abaixo a respeito da 
extração e da produção de derivados de petróleo no Brasil. 
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I. As refinarias de petróleo, no Brasil, estão localizadas próximas às regiões de maior concentração industrial, a fim de 
atender às necessidades de matéria-prima nesse setor.

II. A atividade petrolífera, no Brasil, é monopólio da Petrobras, empresa que controla refinarias e distribuição de combustí-
veis e derivados.

III. O Brasil atingiu, em 2009, a autossuficiência e, assim, o país deixou de importar petróleo, já que todas as refinarias estão 
adaptadas para o refino da produção. 

Quais estão corretas? 

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

21.  (Fgv 2013)  De todo o potencial hidrelétrico brasileiro (258 mil MW de potência), 30% já foram aproveitados. O maior poten-
cial disponível está na bacia Amazônica (100 mil MW), do qual menos de 1% foi aproveitado. A exploração de boa parte do 
potencial da bacia tem como fator restritivo 

a) a presença de unidades de conservação e de terras indígenas em vários pontos da bacia hidrográfica.   
b) a presença de unidades de conservação e de terras indígenas em vários pontos da bacia hidrográfica.   
c) a pouca profundidade dos leitos fluviais, o que impede a instalação de turbinas e demais equipamentos.   
d) o relevo formado por baixos planaltos geologicamente instáveis que dificultam a construção de barragens.   
e) o baixo desenvolvimento econômico e a fraca integração regional, que desestimulam grandes investimentos.   

22. (Enem 2013)  Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que renovam 
a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso.

SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L. O Brasil: território e sociedade do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado).

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos 
sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior intensidade, na Amazônia Legal, com a 

a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados.   
b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.   
c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.   
d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação.   
e) formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel na região.   

23. (Uerj 2018) No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos.
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Na região do mundo onde estão localizados os quatro pa-
íses mais beneficiados pelo apoio financeiro dos Estados 
Unidos, o principal motivo utilizado para a concessão des-
se apoio é de natureza: 

a) cultural   
b) geopolítica   
c) humanitária   
d) demográfica   

24. (Unicamp 2018) O território egípcio é marcado pela pre-
sença de dois compartimentos naturais: o Delta do Nilo e 
um golfo. Com base em seus conhecimentos e na imagem 
acima, responda às questões. 

a) O que é um delta? Indique qual é a forma de relevo 
típica de terreno deltaico. 

b) Indique o nome do golfo que divide o território egípcio e 
aponte sua importância geopolítica para o mundo con-
temporâneo.  

25. (Mackenzie 2017) Fluxo migratório é o primeiro impacto 
real da crise síria no continente europeu

LONDRES – Esta é uma era de violência no Oriente Médio 
e no norte da África, com nove guerras civis em curso em 
países islâmicos entre o Paquistão e a Nigéria. É por isso 
que tantas pessoas estão fugindo para salvar suas vidas.

Fonte da matéria: http://oglobo.globo.com/mundo/de-onde-vem-os-refugia-
dos-por-que- 17480704#ixzz4LH9xOm3Z por Patrick Cockburn* - Atualiza-
do 14/09/2015 11:16

Levando em consideração a matéria jornalística e seus 
conhecimentos, identifique a alternativa que contempla, 
corretamente, os países numerados no mapa acima que 
enfrentam problemas políticos internos gerando intensos 
fluxos migratórios. 

a) 1 – Turquia; 2 – Paquistão; 3 – Somália; 4 – Irã.   
b) 1 – Síria; 2 – Afeganistão; 3 – Sudão; 4 – Iraque.   
c) 1 – Turquia; 2 – Afeganistão; 3 – Etiópia; 4 – Irã.   
d) 1 – Jordânia; 2 – Arábia Saudita; 3 – Somália; 4 – Iraque.   
e) 1 – Síria; 2 – Paquistão; 3 – Nigéria; 4 – Irã.   

Gabarito:
01. B 
02. B 
03. D
04. em sala
05. V V F V F
06. D
07. B
08. D
09. C
10. C
11. C
12. D
13. B
14. V V F V F
15. C
16. D
17. V F V F F V
18. A
19. B
20. A
21. B
22. C
23. B
24. em sala
25. B


