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PROFESSOR DE GEOGRAFIA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
97 QUESTÕES COMENTADAS
PARTE 01
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A Geografia, seu objeto de estudos e os conceitos fundamentais.
O espaço Geográfico como objeto da Geografia. Os Conceitos de
espaço, território, paisagem, região e lugar. Representação
Cartográfica – Escalas, Projeções e Convenções. A Importância dos
Mapas. A relação entre cartografia e poder.

1. (EMATER-MG - Gestão Concurso - 2018 - Assistente Técnico I - Geografia)
Analise as asserções abaixo e a relação proposta entre elas.
I. Mapas temáticos, geralmente, são mais detalhados e usados para tratar áreas e/ou assuntos
específicos.
PORQUE
II. Apresentam pequena escala, com poucas reduções, possibilitando visualizações mais amplas.
Sobre essas duas asserções, é correto afirmar que
A) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
B) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
C) as duas são verdadeiras, mas não têm relação entre si.
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica corretamente a primeira.
Comentários
Mapas temáticos são aqueles que representam diferentes fenômenos do espaço geográfico, de
um tema específico. Apresentam formas distintas de interpretação e leitura da realidade, dando
informações que ajudam o leitor compreender de maneira mais completa possível o fenômeno
geográfico representado. Utilizam uma linguagem cartográfica possibilitando tal compreensão:
título, legenda, escala, projeção cartográfica, entre outros elementos. São exemplos de mapas
temáticos: mapas históricos, mapas políticos, mapas econômicos, mapas físicos, mapas sociais,
mapa cultural, mapa das redes de transportes, entre outros. Assim, a primeira afirmativa está
certa.
Contudo, os mapas temáticos podem apresentar diferentes escalas, dependendo da finalidade
da representação, e não necessariamente uma escala menor. Quanto maior a escala de um
mapa, menor a área representada, e maior o nível de detalhamento. O contrário também é
verdadeiro.
Assim, quando “apresentam pequena escala, com poucas reduções” possibilita visualizações
MENOS ampla. Ex: Um mapa-múndi possui uma escala muito pequena, com uma área grande
representada, apresentando MENOS DETALHE.
Gabarito: B
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A resposta sugerida pela alternativa D está CORRETA, pois utiliza-se de conceitos que os alunos
já devem ter aprendido até a 1º série do Ensino Médio, e noções geográficas necessárias a estes
entendimentos, como a deformidade de projeções como a de Mercator, que justifica a
aparência “diminuída” de algumas áreas se comparadas à outras.
A – Incorreto. A resposta sugerida seria muito simplória para o nível escolar da aluna, que no
Ensino Médio já tem um histórico de aprendizado de cartografia, que exige o uso de termos
mais claros e específicos.
B – Incorreto. A resposta seria, novamente, muito pouco específica e até mesmo imprecisa,
sendo que no 6º ano do ensino fundamental já se começa a falar sobre projeções cartográficas,
e o professor poderia utilizar a pergunta da aluna para introduzir este assunto muito bem.
C – Incorreto. A resposta apresentada seria, desta vez, muito complicada para o nível escolar da
aluna. No sexto ano ainda não se ouviu falar de alguns dos termos levantados, e isso dificultará
a compreensão da classe.
Gabarito: D

10. (UFMT - IF-MT / 2015)
Observe a figura.

Essa figura simboliza a Organização das Nações Unidas (ONU), que apresenta uma conotação
política e também técnica das projeções cartográficas. A qual projeção ela é categorizada?
A) Cônica.
B) Azimutal.
C) Cilíndrica.
D) Senoidal.
Comentários
Na projeção azimutal o polo Norte é o centro do mapa, como pode-se observar na imagem do
símbolo da Organização das Nações Unidas, em que o restante do mapa “circunda” o polo
central, organizados por meio de distâncias em escala verdadeira, o que não deixa de causar
deformações na representação dos territórios.
A – Incorreto. A projeção NÃO é a cônica, pois esta representa uma superfície como um “cone”,
o que impossibilita que se feche como na imagem.
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C – Incorreto. A projeção cilíndrica apresenta a projeção da superfície terrestre sobre um plano,
o que não condiz com o apresentado no simbolo da ONU.
D – Incorreto. A projeção senoidal é um tipo de projeção que procura manter as dimensões
superficiais reais, deformando as periferias do mapa. NÃO se trata da apresentada pelo símbolo.

Gabarito: B

11. (FGV - SEDUC-AM / 2014)
As projeções cartográficas são soluções para transformar a superfície esférica da Terra em um
desenho plano. Essas transformações sempre geram algum tipo de distorção. O mapa a seguir,
utiliza a projeção azimutal.

Sobre a projeção azimutal, analise as afirmativas a seguir.
I. A projeção azimutal conserva as formas e a proporção das áreas.
II. A projeção azimutal apresenta distorções mais acentuadas no centro do mapa.
III. A projeção azimutal preserva as direções verdadeiras a partir do ponto central do mapa.
Assinale:
A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
Comentários
11

16. (FGV - SEDUC-AM / 2014)
Aproveitando a Copa do Mundo no Brasil, o professor coloca o mapa a seguir em uma prova.
Mapa das cidades-sede da copa do mundo de 2014

O professor fez várias afirmativas e pediu que os alunos assinalassem V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) A delegação dos Estados Unidos saiu do Centro de Treinamento em São Paulo e pegou a
direção noroeste para jogar contra Portugal em Manaus. Verdadeiro. Manaus fica a noroeste da
cidade de São Paulo, conforme verifica-se acima.
( ) A delegação da Holanda saiu do Centro de Treinamento no Rio de Janeiro e pegou a direção
sudeste para jogar contra a Austrália em Porto Alegre. Falso. Porto Alegre fica a SUDOESTE da
cidade do Rio de janeiro. A Sudeste fica o Oceano Atlântico.
( ) A delegação da Inglaterra, depois de jogar contra a Itália em Manaus, retornou ao Rio de
Janeiro, seguindo a direção sudeste. Verdadeiro. A cidade do Rio de janeiro fica a SUDESTE de
Manaus.
( ) A delegação do Brasil saiu do Centro de Treinamento no Rio de Janeiro e pegou a direção
nordeste para jogar contra Camarões em Brasília. Falso. Brasília fica a NOROESTE da cidade do
Rio de Janeiro. A nordeste fica o Oceano Atlântico.
( ) A delegação da Espanha saiu do Centro de treinamento em Curitiba e viajou na direção
nordeste para jogar contra a Holanda em Salvador e, ao retornar a Curitiba, seguiu na direção
sudoeste. Verdadeiro. Salvador está a NORDESTE de Curitiba. E Curitiba está a SUDOESTE de
Salvador.
As afirmativas são, respectivamente,
A) V, V, V, F e V.
B) V, F, V, F e F.
C) V, F, V, F e V.
D) F, V, F, V e F.
E) F, F, F, V e V.
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Comentários
Basta pensarmos a rosa dos ventos no mapa e acertaremos a direção pedida nas questões.
Segundo a alternativa, que está correta, a primeira, segunda e quinta afirmativa são verdadeiras.
A segunda é falsa pois, a delegação da Holanda saiu do Centro de Treinamento no Rio de Janeiro
e pegou a direção SUDOESTE para jogar contra a Austrália em Porto Alegre. A quarta afirmativa
também está errada, pois o correto seria: a delegação do Brasil saiu do Centro de Treinamento
no Rio de Janeiro e pegou a direção NOROESTE para jogar contra Camarões em Brasília, e não
nordeste.
A – Incorreto. A alternativa A está incorreta pois a segunda afirmativa é FALSA, pois a delegação
da Holanda saiu do Centro de Treinamento no Rio de Janeiro e pegou a direção SUDOESTE para
jogar contra a Austrália em Porto Alegre, e não sudeste.
B – Incorreto. A alternativa B está incorreta pois a última afirmativa é VERDADEIRA, e não falsa.
D – Incorreto. TODAS as afirmativas que a alternativa aponta como verdadeiras e falsas estão
erradas.
E – Incorreto. A alternativa está incorreta pois a primeira e a terceira afirmativa são
VERDADEIRAS, e a quarta é, na verdade, FALSA.
Gabarito: C

17. (FUNDEP - CBM-MG / 2019)
Analise a figura a seguir, que representa o movimento da Terra em volta do Sol

A órbita terrestre é elíptica, o que aproxima a Terra do Sol em determinados momentos e a
afasta em outros, variação esta responsável pela ocorrência das estações do ano.
Considerando essas informações, o que se afirma nesse trecho está
A) correto, uma vez que é inverno quando a Terra se distancia do Sol e, consequentemente,
verão quando dele se aproxima.
B) incorreto, uma vez que a volta completa da Terra em torno do Sol, por se fazer em seis meses,
é distinta do tempo de sucessão das estações do ano.
C) correto, uma vez que são quatro as posições da Terra ao se movimentar em volta do Sol,
sendo cada posição correspondente a uma das quatro estações do ano.
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pouco desenvolvidos (mais rasos) e alguns pedregosos. A textura é variável entre o arenoso e o
argiloso.
Gabarito: A

60. (G1 - CP2 2015)
O Aquífero Guarani é uma grande reserva subterrânea de água, com cerca de 1,8 milhão de km2
. Aproximadamente 70% desse reservatório de água está espalhado pelo subsolo de oito Estados
brasileiros. É dito que esta vasta reserva subterrânea pode fornecer água potável ao mundo por
duzentos anos. No entanto, essa reserva está ameaçada, pois pode apresentar altos índices de
poluentes decorrentes da prática da agricultura e pecuária. A poluição do lençol freático não
ocorre da mesma forma em todas as regiões, pois o tipo de solo tem relação direta com a
infiltração dos poluentes que podem atingir o aquífero. As regiões agrícolas mais propícias a
causarem poluição no lençol freático são aquelas que possuem solo predominantemente
A) humífero.
B) argiloso.
C) calcário.
D) arenoso.
Comentários
O solo arenoso de grande porosidade permite a fácil infiltração de insumos utilizados na
agricultura, como defensivos agrícolas e fertilizantes, comprometendo a qualidade da água
subterrânea. Estão incorretas as demais alternativas, porque os solos citados têm maior
capacidade de agregação, dificultando a infiltração dos poluentes.
Gabarito: D

Clima e Vegetação
61. (VUNESP - PM-SP - Aluno Oficial / 2019)
A questão está relacionada ao texto e ao mapa apresentados a seguir.
O Ciclone Idaí, um dos piores desastres relacionados ao clima já registrados, atingiu o sudeste
da África em março, deixando um imenso rastro de morte e destruição em Moçambique,
Zimbábue e Malauí. Um ciclone e diversas enchentes mataram centenas de pessoas na região e
deixaram cerca de 2,5 milhões sem água potável, moradias, saneamento e outros serviços
básicos. Há centenas de desaparecidos.
(https://www.oxfam.org.br/noticias/um-dos-maiores-desastres-climaticosja-vistos-atingesudeste-da-africa. Acesso
em 24.04.2019)
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Problemas ambientais. Politicas Ambientais e estratégias para o
desenvolvimento sustentável. A água enquanto recurso renovável
limitado. Desenvolvimento e sustentabilidade ambiental.

81. (VUNESP - PM-SP - Aluno Oficial / 2019)
Observe o mapa para responder à questão.

No Brasil foram consideradas de mais alta importância as áreas
A) de rápida urbanização que tendem a comprometer a cobertura vegetal.
B) sujeitas aos intensos processos de erosão devido ao uso inadequado do solo.
C) com maior biodiversidade, independentemente do bioma onde se localizem.
D) em processo de ocupação por novas usinas hidrelétricas.
E) destinadas à construção/expansão da malha rodoferroviária.
Comentários
De acordo com o site da Ministério do Meio ambiente, define como áreas prioritárias para a
conservação aquelas de maior biodiversidade dentro dos Biomas brasileiros. Assim, foi assinada
a Portaria MMA nº. 126, publicada em 27 de maio de 2004, que reconheceu essas como "Áreas
Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Brasileira", ou simplesmente "Áreas Prioritárias para a Biodiversidade". Nelas
constam as 900 áreas identificadas no processo de consulta que foi realizada durante a
construção do documento.
A. Incorreto. As áreas correspondentes no mapa não condizem com as maiores áreas de
urbanização do país, visto que essas situam-se no Centro-Sul do Brasil. E a maior concentração
é na região do Bioma Amazônico.
B. Incorreto. Mesmo com o avanço do desmatamento de áreas florestais e exposição do solo
para as atividades agropastoris, a maior concentração do fenômeno representado no mapa fica
na Floresta Amazônica, que possui cobertura vegetal no solo.
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Com base nos dados do mapa e os conhecimentos sobre a dinâmica regional brasileira, é correto
afirmar que, entre 2002 e 2012,
A) a região Sudeste perdeu PIB e a posição histórica de “locomotiva” do Brasil.
B) o fechamento da Zona Franca de Manaus reduziu o crescimento do PIB da região Norte.
C) os problemas climáticos explicaram a redução da participação do PIB da região Sul.
D) a participação da região Centro-Oeste no PIB foi a que apresentou maior crescimento.
E) a fraca participação da região Nordeste no PIB deveu-se às migrações de retorno.

3. (VUNESP - PM-SP - Oficial / 2012)
Compare as principais modificações na linha de montagem destacadas pelas imagens na série
temporal de 1949 a 2004.

É correto afirmar que a produção flexível de 2004 aborda temas sobre globalização, tecnologia,
A) produção, trabalho e desemprego.
B) comércio e emprego.
C) produção, capital e emprego.
D) produção, comércio e emprego.
E) capital, comércio e desemprego.
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23. (FCC - 2012 - SEE-MG - Professor de Educação Básica - Geografia)
Observe a imagem a seguir.

O conteúdo da charge está expresso corretamente em:
A) O transporte de petróleo em grandes navios é uma das principais fontes de poluição dos
oceanos, devido ao lançamento do produto como resíduo ou através de vazamentos acidentais.
B) A expansão do número de países produtores de petróleo, a partir da década de 1980, tornou
o produto acessível para as populações dos países subdesenvolvidos.
C) O petróleo é um recurso não renovável, portanto, finito. Porém, sua demanda continua
crescendo no mundo inteiro, o que poderá causar escassez em futuro próximo.
D) O fim iminente das reservas de petróleo tem causado graves distúrbios sociais e conflitos
militares nas áreas de produção, em razão do crescimento do desemprego.

24. (Vunesp 2015)
No território brasileiro, petróleo e gás são mais extraídos em áreas de:
A) rifteamento, sobretudo na depressão sertaneja do Nordeste.
B) núcleos cristalinos, sobretudo nas planícies costeiras.
C) cinturões orogenéticos, especialmente nos planaltos residuais da Amazônia.
D) bacias sedimentares, sobretudo na plataforma continental.
E) dobramentos modernos, especialmente nos planaltos e serras do Sudeste.

O espaço urbano: Caracterização e Diferenciação do espaço urbano e
do processo de urbanização no mundo e no Brasil. Relações campo X
cidade mo mundo atual. Problemas urbanos no mundo e no Brasil.

25. (VUNESP - PM-SP - Aluno Oficial / 2019)
Recentemente observa-se que os espaços rurais começam a incorporar elementos urbanos.
Trata-se de um processo que ocorre em áreas não contínuas às das metrópoles, quando se
instalam, no espaço rural, elementos e atividades características das cidades, sendo exemplos
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B) apesar do baixo crescimento, a expansão das ferrovias, entre 1975 e 2005, ocorreu
principalmente na região Norte do país.
C) o modal rodoviário recebeu maior investimento por ser mais vantajoso nos deslocamentos
de longa distância.
D) durante todo o século XX, o Brasil priorizou os investimentos no modal rodoviário,
abandonando o modal ferroviário.
E) entre 1975 e 2005, os investimentos em expansão da malha ferroviária foram similares aos
investimentos em expansão da malha rodoviária.

A globalização: O processo de globalização, a política neoliberal, seus
efeitos e resistências. A inserção do Brasil na economia global.

81. (IBADE - 2018 - Câmara de Cacoal - RO - Agente Administrativo)
O processo da Globalização não possuí uma data exata de início, mas, para muitos autores, a
década de 90 do século XX seria um momento importante na sua consolidação. Entre as
alternativas a seguir, assinale a que apresenta a melhor característica sobre a Globalização.
A) Surgimento de uma divisão bélica entre Estados Unidos e Rússia.
B) Aumento da integração econômica entre os países.
C) Perda significativa do mercado financeiro mundial.
D) Fim do uso da língua inglesa como comunicação internacional.
E) Diminuição das trocas comerciais internacionais.

82. (UECE-CEV - 2018 - SEDUC-CE - Professor - Geografia)
No que diz respeito ao real sentido da globalização e da ordem mundial contemporânea, é
correto afirmar que
A) o extraordinário progresso das ciências e das técnicas, que permite tornar o mundo
socialmente mais justo e igualitário, é uma grande conquista da globalização.
B) a globalização é o estágio supremo da internacionalização da economia e seu maior destaque
é a garantia de que a maior parte dos países do mundo participe dessa dinâmica de maneira
proporcional.
C) a produção globalizada e a informação globalizada permitem às firmas globais obterem um
lucro em escala mundial e isso constitui o verdadeiro motor da atividade econômica
contemporânea.
D) com a consolidação do processo de globalização, pode-se viver em um espaço sem fronteiras,
isto é, uma aldeia global onde todos podem conhecer extensivamente e profundamente o
planeta.
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37. (G1 - ifce 2014)
O elevado nível de modernidade do Brasil, resultante da exponencial ascensão da economia
industrial dos grandes centros urbanos, tem gerado uma divisão territorial do trabalho.
Baseado nisso, é incorreto afirmar-se que esta divisão:
A) gradualmente subordina as áreas rurais às cidades.
B) aumenta as desigualdades econômicas das regiões.
C) faz com que a agricultura dependa da indústria.
D) determina maior autonomia regional à Amazônia e ao Nordeste.
E) eleva o êxodo rural.

38. (Unifor 2014)
Zona de Processamento de Exportação – ZPE é um distrito industrial incentivado, no qual
indústrias nele localizadas operam com benefícios tributários, cambiais e administrativos. A ZPE
do Pecém está instalada inicialmente em uma área de 576 hectares, no município de São
Gonçalo do Amarante(CE), no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), a 56
quilômetros de Fortaleza(CE).
Assinale a afirmativa CORRETA, a respeito de ZPE:
A) Pela legislação brasileira, todas as receitas das empresas instaladas em ZPE devem ser
resultados de suas exportações.
B) Para fazer jus aos benefícios, as empresas instaladas em ZPE devem ter, no mínimo, 80% de
capital nacional.
C) As ZPEs devem ser instaladas prioritariamente nas regiões mais desenvolvidas do País, onde
já existem empresas competitivas internacionalmente.
D) É proibida a instalação em ZPE de empresas cujos projetos evidenciem a simples transferência
de plantas de indústrias já instaladas no País.
E) Os benefícios tributários, cambiais e administrativos são garantidos às empresas instaladas
em ZPE por toda a vida, desde que estejam exportando.

Teoria da Geografia e História do pensamento geográfico. O
espaço geográfico como produto histórico e social.

39. (UECE-CEV - 2018 - SEDUC-CE - Professor - Geografia)
A leitura geográfica dos conceitos de lugar e paisagem, no ensino de geografia, pressupõem
estudos
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