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Simulado sobre Geografia política 
Concurso Professor de Geografia 

 
01.(Ano: 2018/ Banca: CESPE) Acerca dos diferentes tratamentos do conceito de território            
na geografia, julgue (C ou E) o item a seguir. 
 
O conceito de território abrange processos e relações restritos à economia e à política, de               
forma que as dimensões sociais da cultura direcionam-se às abordagens conceituais           
geográficas da paisagem e do lugar. 
 
Certo  Errado 
 
02.(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 política russa de exportação de petróleo e gás natural é um fator geopolítico de poder no                 
cenário mundial e o país compartilha da política norte-americana e da Organização dos             
Países Produtores e Exportadores de Petróleo — do qual é membro participante —,             
contrária ao acordo do clima de Paris. 
 
Certo  Errado 
 
03. (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. 
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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 Sibéria, porção asiática do território russo, é rica em recursos minerais, com destaques              
para petróleo, gás natural, carvão mineral e minério de ferro, e sua localização geográfica              
em relação à China e ao Japão, grandes consumidores de minérios, é estratégica para a               
economia russa. 
 
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. 
As gigantescas reservas de petróleo e gás natural em poder da Rússia sustentam a              
economia desse país, bem como a expansão de sua influência geopolítica para outras             
regiões do mundo, como o Oriente Médio e a Europa. 
 
Certo  Errado 
 
05.(Ano:2018/Banca:CESPE) O domínio da teoria absoluta do Estado e o abandono das            
dimensões relativas e relacionais a um papel subordinado foram particularmente          
assegurados na Europa Ocidental. Posteriormente, os processos de colonização         
estenderam à maior parte do planeta essa modalidade de territorialização. Evidentemente,           
nada de natural nessa forma concreta de territorialização, nem o recurso das teorias             
absolutas do espaço e tempo para consolidá-las: estamos diante de construções sociais e             
criações políticas. 
David Harvey. El cosmopolitismo e as geografias da liberdade. Madrid: Akal, 2017, p. 198              
(com adaptações) 
Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E) o item seguinte,                
relativos à expansão colonial e ao pensamento geográfico. 
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O conhecimento do território, a construção simbólica do Estado Nação, a definição e             
segurança das fronteiras nacionais e internacionais são elementos geográficos que mantêm           
os Estados nacionais europeus articulados e integrados territorialmente no mundo atual. 
 
Certo  Errado 
 
06.(Ano 2018/Banca:CESPE) O domínio da teoria absoluta do Estado e o abandono das             
dimensões relativas e relacionais a um papel subordinado foram particularmente          
assegurados na Europa Ocidental. Posteriormente, os processos de colonização         
estenderam à maior parte do planeta essa modalidade de territorialização. Evidentemente,           
nada de natural nessa forma concreta de territorialização, nem o recurso das teorias             
absolutas do espaço e tempo para consolidá-las: estamos diante de construções sociais e             
criações políticas. 
David Harvey. El cosmopolitismo e as geografias da liberdade. Madrid: Akal, 2017, p. 198              
(com adaptações) 
Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E) o item seguinte,                
relativos à expansão colonial e ao pensamento geográfico. 
A fragilização das potências europeias com a Segunda Guerra Mundial teve como            
consequências a independência das antigas colônias e a criação de novos Estados            
nacionais no continente africano. 
 
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) Leia o texto a seguir. 
 
                 Organizações e lutas dos trabalhadores 
 
Tempo de greve 
 
Já era tempo de os trabalhadores terem as coisas a seu modo... 
E por um dia de trabalho receberem um dia de salário 
Este é o momento para fazer greves, pelo menos assim parece 
O monopólio recebeu golpes, mas este deve ser fatal 
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Os trabalhadores aos milhares se queixam, seu fardo é pesado 
Que a ordem marque sua conduta, que encontrem o sucesso ao final. 
(ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo.             
2ª edição 2016 p. 14.) 
Com base na letra da música e nos conhecimentos sobre organização e lutas dos              
trabalhadores, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. A letra da canção conclama os trabalhadores a uma marcha grevista, sob a reinvindicação               
de “um dia de trabalho igual a um dia de salário”, base de muitos movimentos. 
II. Os empresários industriais nunca conseguiram a aprovação de leis que proibiam a             
organização de greves e sindicatos. 
III. Os movimentos dos trabalhadores denunciavam as injustiças que aconteciam no sistema            
fabril, muitos eram presos e perseguidos por isso. 
IV. Eram incomuns as greves de trabalhadores empregados nos setores que enfrentavam            
crises. 
 
Estão corretas as afirmativas  
a) I, II, III e IV.  
b) I e III, apenas. 
c) II e IV, apenas. 
d) I, III e IV, apenas. 
 
09. (Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), teve         
início uma nova fase da produção industrial. Profundas transformações ocorreram no           
espaço geográfico mundial durante a segunda metade do século XX, que não se             
restringiram ao setor industrial. Ampliou-se, nesse período, a integração entre a ciência e a              
produção, inaugurando a chamada revolução técnico-científico-informacional. Sobre as        
características da revolução técnico-científico-informacional, analise. 
 
I. As inovações tecnológicas, rapidamente transferidas para as atividades produtivas,          
possibilitaram a informatização dos sistemas de produção industrial, inserindo a robotização           
nas linhas de montagem. 
II. O trabalho das máquinas passou a substituir cada vez mais o trabalho humano, com a                
necessidade de reduzir os custos, resultando no desemprego sazonal. 
III. Outras mudanças acompanharam essa terceira fase da Revolução Industrial, como a            
terceirização de atividades que não são consideradas o objetivo principal da empresa (por             
exemplo, manutenção de máquinas, serviços de limpeza, fornecimento de alimentos para           
os funcionários, segurança, entre outros serviços prestados por outras empresas ou           
pessoas especializadas). 
 
Estão corretas as afirmativas 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
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10. (Ano: 2018/ Banca:CONSULPLAN) O Conselho de Segurança é formado por quinze            
membros: cinco permanentes que têm direito a veto – Estados Unidos, Rússia, Reino             
Unido, França e China – e dez membros não permanentes, eleitos pela Assembleia Geral              
por dois anos. Esse é o órgão da ONU com poder decisório, isto é, todos os membros das                  
Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho, o que nem sempre              
ocorre na prática. Dentro as atribuições e funções a seguir, qual delas NÃO constitui função               
ou atribuição do Conselho de Segurança? 
a) Manter a paz e a segurança nacional.  
b) Impedir métodos de diálogos entre os países. 
c) Recomendar o ingresso de novos membros na ONU. 
d) Elaborar planos de regulamentação de armamentos. 
 
GABARITO 
 
01. errado 
02. errado 
03. certo 
04. certo 
05. errado 
06. certo 
07. e 
08. b 
09. c 
10. b 
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