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1. Leia o texto a seguir. 

Estabelecida em 1984, a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) fica na 

Península Keller, no interior da Baía do Almirantado, Ilha Rei George, e foi criada para 

realização de estudos sobre o clima e o meio ambiente em geral. [...] 

Em fevereiro de 2012, a estação foi parcialmente destruída por um incêndio 

e cerca de 70% das instalações foram afetadas. [...] Por causa do frio extremo, as 

obras só são feitas entre novembro e março de cada ano, e o local deve ficar pronto 

no verão de 2019. [...] 

Pesquisas científicas em diversas áreas são realizadas na estação, como 

observação de fenômenos atmosféricos, inventário da fauna e flora local, 

monitoramento da qualidade do ar, entre outros estudos ligados à biologia, 

meteorologia, geofísica e outros campos. [...] 

BRASIL. Ministério da Defesa. Marinha do Brasil. Estação Antártica Comandante Ferraz deve ficar pronta em 2019. Disponível em: 

<https://www.marinha.mil.br/sinopse/estacao-antartica-comandante-ferraz-deve-ficar-pronta-em-2019>. Acesso em: 19 out. 2018.
 

Com a adesão ao Tratado da Antártida, o Brasil deu início, em 1984, a uma expedição de estudos 
nesse continente. Explique o interesse brasileiro ao estabelecer uma base de pesquisa científica 
no continente antártico. 
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2. Analise a pirâmide etária do Brasil e explique o que seu formato revela sobre o desenvolvimento 
econômico do país. 

 

Pirâmide etária do Brasil (2010) 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao>.  

Acesso em 20 out. 2018. 
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3. Leia o texto a seguir. 

Segundo o estudo Aglomerados Subnormais, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o país possuía em 2010 cerca de 6.329 aglomerados 

subnormais, que são assentamentos irregulares conhecidos como favelas, em 323 

dos 5.565 municípios brasileiros. Eles concentravam 6,0% da população brasileira, 

distribuídos em 5,6% dos domicílios ocupados. 

GOVERNO DO BRASIL. Censo 2010 mostra que cerca de 11,4 milhões de brasileiros vivem em aglomerados subnormais. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2011/12/censo-2010-mostra-que-cerca-de-11-4-milhoes-de-brasileiros-vivem-em-

aglomerados-subnormais>. Acesso em: 3 set. 2018.  

Explique quais aspectos das favelas brasileiras são contrários aos direitos previstos em uma 
sociedade democrática. 
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4. Leia um trecho de uma notícia e analise o mapa a seguir. 

Após cinco anos de estudos, pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, África 

do Sul, Austrália, Alemanha, França, Portugal, Uruguai e Argentina desvendaram as 

semelhanças geológicas entre os continentes africano e sul-americano. Eles 

pesquisaram a correlação dos terrenos que formam a parte oeste da África com o 

leste da América do Sul. 

Segundo o professor da Universidade de São Paulo (USP) Miguel Basei, 

coordenador do estudo no Brasil, foi possível definir inúmeros locais do oeste da 

África que, ao redor de 500 milhões de anos atrás, estavam unidos a seus congêneres 

sul-americanos. [...]. 

CRUZ, Fernanda. Cientistas pesquisam semelhanças geológicas entre África e América do Sul. Agência Brasil, 29 jul. 2012. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/tecnologia/2012/07/cientistas-pesquisam- 

semelhancas-geologicas-entre-africa-e-america-do-sul>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Mundo: distribuição dos continentes (105 milhões de anos atrás) 
Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: elaborado com base em GIRARDI, Gisele; ROSA, Jussara Vaz. Atlas geográfico. São Paulo: FTD, 2016. p. 24. 

Considerando a distribuição dos continentes observada no mapa e a leitura do texto, explique 
como foi possível encontrar semelhanças nos terrenos da América do Sul e da África. 
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5. Leia o trecho a seguir, que trata de um estudo coordenado pelo Centro Internacional de Gestão 
Urbana (Cigu). 

Um estudo recente coordenado pelo CIGU, a pedido do UN-HABITAT, 

examinou dez cidades da América Latina para descobrir quais são os fatores sociais, 

econômicos, políticos e culturais que determinam a inclusão social; para determinar 

os sinais de exclusão e descrever as implicações que a persistência desse fenômeno 

impõe ao exercício do direito à cidade. 

[...] 

O estudo revelou também que o crescimento acelerado das cidades produziu 

um processo paralelo de "urbanização da pobreza e da exclusão". Ambos os 

fenômenos ainda afetam uma grande parte da população rural, mas são mais 

concentrados, visíveis e disseminados nas cidades. 

BRASIL. Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O direito à cidade na América Latina. 24 maio 2010. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1218:o-direito-a-cidade-na-america-

latina&catid=88:presidencia&directory=1>. Acesso em: 19 out. 2018.  

Considerando a distribuição espacial urbana, analise a exclusão social nas cidades latino-
americanas e explique como esse fenômeno acontece.  
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6. Observe o mapa a seguir, que mostra o investimento em pesquisa e desenvolvimento nos países 
em 2014. 

Anamorfose de investimento em pesquisa e desenvolvimento (2014) 

Banco de Imagens/Arquivo da editora  

 
Elaborado com base em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG1.2_-_P%26D_(2014)_-_abs.svg>. Acesso em: 4 set. 2018. 

 

Analisando os dados do Sul e do Norte econômico, é correto afirmar: 

a) Os países do Norte investem em pesquisa em detrimento do desenvolvimento. 

b) O ano de 2014 foi de alta nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo.  

c) O continente africano apresenta investimentos parecidos com os do continente europeu.  

d) Os países do Sul apresentam investimentos inferiores aos da maioria dos países do Norte. 
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7. Leia o trecho de uma notícia publicada originalmente em 2012. 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp, afirmou 

nesta segunda-feira (27) que não vão faltar recursos para dar continuidade às 

pesquisas brasileiras na Antártica. No último sábado (25), um incêndio destruiu parte 

da Estação Comandante Ferraz, base militar e científica operada pela Marinha na 

Antártica. 

GOVERNO DO BRASIL. Brasil vai manter recursos para retomada de pesquisas na Antártica, diz ministro. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/educacao-e-ciencia/2012/02/brasil-vai-manter-recursos-para-retomada-de- 

pesquisas-na-antartica-diz-ministro>. Acesso em: 19 out. 2018. 
 

Um dos principais objetivos dos países que instalam bases científicas na Antártida, como o Brasil, é: 

a) participar da dominação política do território antártico.  

b) investigar as possíveis reservas minerais existentes no subsolo antártico. 

c) explorar a grande quantidade de água potável armazenada em forma de geleira.  

d) compreender a influência desse continente na dinâmica da vegetação mundial. 
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8. Analise o gráfico a seguir. 

Evolução do Produto Interno Bruto do Brasil (2011-2016) 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Elaborado com base em: <https://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/renda-nacional-bruta.html>. Acesso em: 4 set. 2018.
 

Apesar do crescimento do PIB ao longo dos anos, o Brasil é considerado um país com baixo 
desenvolvimento, principalmente em virtude da: 

a) distribuição desigual de renda entre a população. 

b) existência de muitas áreas ocupadas por florestas densas. 

c) presença intensa de empresas estatais na economia nacional. 

d) extensão territorial, o que dificulta o acesso de todos a suas riquezas. 

  

https://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/renda-nacional-bruta.html
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9. Observe o mapa a seguir. 

Mundo: regiões idiomáticas (2013)* 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 

* O mapa mostra os idiomas oficiais dos países. 

No entanto, há países que possuem mais de um idioma oficial. 

Fonte: elaborado com base em DE AGOSTINI, 2011; CHALIER, J., 2012. In: CALDINI, V.; ÍSOLA, L. 

Atlas geográfico. Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 180. 

Com base no mapa, aponte os continentes que mostram, respectivamente, a menor e a maior 
quantidade de idiomas oficiais falados. 

a) Oceania e Europa. 

b) América e Ásia. 

c) África e Ásia. 

d) Oceania e Ásia. 
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10. Observe o mapa a seguir. 

Os seis continentes da superfície terrestre (2016) 

Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 53. 

O mapa mostra a regionalização utilizada atualmente para discernir os continentes do planeta 
Terra. No entanto, se utilizarmos o critério histórico-cultural, é possível regionalizar o planeta e 
classificar os continentes de outra maneira. Quais são as regiões existentes com base no critério 
indicado acima e quais são os continentes inseridos em cada uma das regiões? 

a) Velho Mundo (Europa, América e Ásia), Novo Mundo (Oceania) e Novíssimo Mundo (África).  

b) Velho Mundo (Europa, Ásia e África), Novo Mundo (América) e Novíssimo Mundo (Oceania).  

c) Velho Mundo (Europa), Novo Mundo (América) e Novíssimo Mundo (Oceania, África e Ásia).  

d) Velho Mundo (África e Ásia), Novo Mundo (América e Europa) e Novíssimo Mundo (Oceania).  


