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Simulado sobre Geografia econômica 
Concurso Professor de Geografia 

 
01. (Ano:2018/Banca:CESPE) A dimensão continental do Brasil; a unidade territorial           

construída na sua formação econômica e política sobre uma grande diversidade social; a             
grande heterogeneidade de sua economia; o tempo histórico diferenciado da formação,           
consolidação e declínio ou transformação dessas economias regionais, com a constituição           
do “arquipélago regional” que foi posteriormente articulado e integrado, propiciam o           
surgimento de agudas “questões regionais”, que requerem estudos que busquem          
compreender a lógica do desenvolvimento e das relações entre essas várias economias            
espaciais que constituem uma só economia nacional. 
 
L. G. Neto e C. A. A. Brandão. Formação econômica do Brasil e a questão regional.                
Internet:<www.ufpa.br> (com adaptações). 
Tendo como referência o texto precedente, julgue o item seguinte, a respeito de questões              
regionais e dos contrastes delas derivados. 
 
O desenvolvimento de tecnologia apropriada à exploração do cerrado no centro-sul do            
Brasil possibilitou a migração de capitais para o interior. 
 
Certo  Errado 
 
02. (Ano:2018/Banca:CESPE) A dimensão continental do Brasil; a unidade territorial          
construída na sua formação econômica e política sobre uma grande diversidade social; a             
grande heterogeneidade de sua economia; o tempo histórico diferenciado da formação,           
consolidação e declínio ou transformação dessas economias regionais, com a constituição           
do “arquipélago regional” que foi posteriormente articulado e integrado, propiciam o           
surgimento de agudas “questões regionais”, que requerem estudos que busquem          
compreender a lógica do desenvolvimento e das relações entre essas várias economias            
espaciais que constituem uma só economia nacional. 
 
L. G. Neto e C. A. A. Brandão. Formação econômica do Brasil e a questão regional.                
Internet:<www.ufpa.br> (com adaptações). 
Tendo como referência o texto precedente, julgue o item seguinte, a respeito de questões              
regionais e dos contrastes delas derivados. 
 
O vale do São Francisco se destaca por seu potencial econômico, sendo reconhecido como              
um grande produtor de frutas do país. 
 
Certo  Errado 
 
03. (Ano:2018/Banca:CESPE) Nas últimas décadas, as cidades têm representado uma          
grande conquista do homem moderno. Hoje em dia são elas que dirigem e organizam o               
mundo, pois concentram os grandes centros de decisões político-econômicas e          
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científico-tecnológicas. Acerca do processo de urbanização brasileiro, julgue o item que           
segue. 
 
No atual estágio informacional do capitalismo, a relação de uma vila pode ocorrer             
diretamente com a metrópole nacional, dentro de uma rede urbana.  
 
Certo  Errado 
 
04. (Ano:2018/Banca:CESPE) Os campos de petróleo da Rússia estão localizados no Vale            
do Volga, no sul dos Urais e, acima de tudo, na Sibéria, particularmente perto do oceano                
Ártico. Os grandes depósitos ao redor do mar Cáspio são agora dependentes de Estados              
que se tornaram independentes com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas             
(Azerbaijão, Cazaquistão). Como o segundo maior produtor mundial de petróleo e o            
primeiro produtor de gás natural, a Rússia tem apostado grande parte de seu             
desenvolvimento econômico e sua influência geopolítica na exploração e administração          
dessas fabulosas riquezas naturais em seu território ou nos países do mar Cáspio e da Ásia                
Central. Nesse sentido, a Rússia tem um complexo setor voltado ao transporte do petróleo              
do mar Cáspio para a Europa. 
Y. Lacoste. Geopolítica: a longa história do presente. Madrid: Editorial Sínteses, 2008. p.             
161 (com adaptações). 
Tendo o texto antecedente como referência inicial, julgue (C ou E) o item a seguir, a                
respeito do papel geopolítico da Rússia no mundo atual. 
A anexação da península da Criméia, no mar Negro, é fator de conflito entre Rússia,               
Ucrânia e demais países do Cáucaso. O conflito entre os países provocou o êxodo da               
população da Criméia, em grande parte ucraniana e muçulmana, para outros países, como             
Geórgia, Armênia e Cazaquistão, de maioria muçulmana e forte sentimento contra a Rússia. 
 
Certo  Errado 
 
05. (Ano:2018/Banca:CESPE) No último meio século, houve uma mudança revolucionária          
em escala planetária: cada vez mais, as lojas locais dão lugar ao domínio dos gigantes da                
distribuição, como o Walmart e o Carrefour. Na Espanha, mais de 80% das compras das               
famílias são feitas em hipermercados e, dessas compras, 75% estão concentradas nas            
cinco maiores redes: Mercadona, Eroski, Carrefour, Auchan e Dia. Tal mudança está longe             
de ser uma realidade particular de um país ou de um setor: trata-se de uma tendência                
mundial. 
N. Castro. A ditadura dos supermercados: como grandes distribuidores decidem o que            
consumimos. Madrid: Akal, 2017 (com adaptações). 
Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E) o item que se                 
segue, acerca das redes de produção e consumo globais. 
 
Os processos de produção de commodities como frutas tropicais, café, grãos e carnes são              
cada vez mais regulados pelas regras do mercado global. A apropriação de processos             
produtivos por corporações transnacionais associadas ao capital industrial e financeiro          
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compõe novas redes de produção e consumo, articulando campo e cidade e determinando             
o que se produz e o que se consome. 
 
Certo  Errado 
 
06. (Ano:2018/Banca:CESPE) No último meio século, houve uma mudança revolucionária          
em escala planetária: cada vez mais, as lojas locais dão lugar ao domínio dos gigantes da                
distribuição, como o Walmart e o Carrefour. Na Espanha, mais de 80% das compras das               
famílias são feitas em hipermercados e, dessas compras, 75% estão concentradas nas            
cinco maiores redes: Mercadona, Eroski, Carrefour, Auchan e Dia. Tal mudança está longe             
de ser uma realidade particular de um país ou de um setor: trata-se de uma tendência                
mundial. 
N. Castro. A ditadura dos supermercados: como grandes distribuidores decidem o que            
consumimos. Madrid: Akal, 2017 (com adaptações). 
Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E) o item que se                 
segue, acerca das redes de produção e consumo globais. 
O processo desigual de produção de um mundo articulado e fluido é realizado por agentes               
econômicos e políticos que se utilizam de acordos comerciais e da formação de blocos              
geoeconômicos para a constituição de redes que transferem mercadorias, bens e serviços            
entre diversas regiões do planeta. A estratégia dos agentes econômicos no período da             
globalização pressupõe a mobilidade, entre outros fatores políticos e econômicos de           
integração produtiva. 
 
Certo  Errado 
 
07.(Ano:2018/Banca:MPE-GO) De acordo com a Constituição Federal de 1988, no tocante           
à organização político-administrativa do Brasil, é correto dizer que: 
a) a República Federativa do Brasil compreende apenas os Estados, o Distrito Federal e os               
Municípios; 
b) a Capital Federal é formada por Brasília e todas as “cidades satélites” do Distrito Federal; 
c) os Territórios Federais integram a União e não podem ser transformados em Estado, nem               
reintegrados ao Estado de origem;  
d) não pode haver incorporação, fusão e desmembramento de Municípios; 
e) os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se            
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, desde que            
atendidos alguns requisitos. 
  
08.(Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) O conceito de região na Geografia é de grande          
importância para a análise geográfica, tanto nos aspectos econômicos quanto nos políticos,            
populacionais, socioculturais e naturais. O termo região está presente em diferentes           
situações do cotidiano, em conversas informais, nos noticiários ou nas leituras. O conceito             
de região esteve associado a características específicas de acordo com cada período            
histórico. Tendo como base essas informações e os conhecimentos acerca do conceito de             
região na Geografia, associe adequadamente o período retratado às suas respectivas           
características. 
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1. Século XIX. 
2. Século XX. 
3. Século XXI. 
 
( ) Os geógrafos franceses buscaram novas abordagens para o estudo da geografia             
regional. Para eles, a região era concebida como resultado das ações humanas em             
determinado ambiente. Essa concepção baseia-se, portanto, não só nas características          
naturais, mas também nos estudos das relações entre o ser humano e a natureza. As               
paisagens passaram a ser concebidas como herança histórica e resultado de interações ao             
longo do tempo entre os elementos naturais e as influências humanas. Caberia ao geógrafo              
simplesmente delimitá-la e descrever suas características e paisagens. 
( ) O conceito de região pode ser entendido como uma criação intelectual do geógrafo ou de                 
outros cientistas. São utilizadas metodologias de estudo que incluem objetivos e critérios            
preestabelecidos para delimitar determinados conjuntos regionais em certo momento da          
história. 
( ) Está associado às características naturais; as regiões são definidas com base na              
homogeneidade dos tipos de vegetação, de clima, principalmente, ou ainda delimitadas por            
acidentes geográficos, como rios, serras ou cadeias montanhosas. São as chamadas           
regiões naturais, cujo princípio baseado na delimitação de áreas com características           
uniformes também foi aplicado para identificar as regiões econômicas e sociais. 
 
A sequência está correta em 
a) 2, 3, 1. 
b) 1, 3, 2.  
c) 1, 2, 3.  
d) 3, 1, 2.  
 
09.(Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) Observe a seguir a descrição de uma das dimensões          
econômicas da globalização. 
 
“Está associada à desregulamentação dos sistemas financeiros nacionais, à liberalização          
da circulação de capitais, ao desenvolvimento de novos serviços e novos mercados            
financeiros e ao movimento de fusões e aquisições.” 
 
A definição anterior se refere a qual dimensão? 
a) Globalização financeira. 
b) Globalização da tecnologia.  
c) Globalização das capacidades reguladoras. 
d)  Globalização da produção e dos mercados. 
 
10.(Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) O trabalho infantil é um grave problema social         
brasileiro: crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de mais da metade dos municípios de                
todos os estados brasileiros ainda têm de dividir o tempo de sua vida entre a escola e o                  
trabalho. Sobre o trabalho infantil, analise as seguintes considerações. 
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I. São consequências do trabalho infantil o baixo aproveitamento nos estudos, o abandono             
escolar e a falta de preparo para o mercado de trabalho, além do crescimento do               
subemprego. 
II. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, menores de 14 anos de idade são                
proibidos de trabalhar a partir dessa idade, podem fazê-lo na condição de aprendizes, com              
restrições que não permitem que o trabalho seja noturno, insalubre e realizado em horários              
e locais que não possibilitem frequência à escola. 
III. As políticas de combate ao trabalho infantil estão a cargo do Ministério do              
Desenvolvimento e Combate à fome (MDS), responsável pelo Programa de Erradicação do            
Trabalho Infantil (Peti). 
IV. As campanhas de combate o trabalho infantil não focam o combate às quatro piores               
formas de trabalho infantil: o doméstico, o urbano (praticado nas ruas), o da agricultura,              
especialmente com o agrotóxico; e o trabalho infantil no lixo. 
 
Estão corretas as afirmativas 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas. 
c)  I, III e IV, apenas. 
d)  II, III e IV, apenas.  
 
GABARITO 
 
01. certo 
02. certo 
03. certo 
04. errado 
05. certo 
06. certo 
07. e 
08. a 
09. a 
10. b 
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