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AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 

Questão 1 
________________________________________________________  

 
  

Em certo sentido, as imagens podem ser consideradas iguais: elas retratam pessoas 
participando de uma festa, um encontro socialmente valorizado. Em outro sentido, porém, 
as mesmas imagens podem ser consideradas diferentes, pois, mais provavelmente, 
mostram lugares de 



A) economia muito desigual: um muito rico, e outro, muito pobre.  

B) regiões diferentes de um mesmo país: as roupas são diferentes.  

C) níveis sociais diferentes: uma das duas festas é bem mais popular.  

D) visões culturais diferentes: cada uma representando a festa de casamento de maneira 
diferente.  
 

Questão 2 
________________________________________________________  

 

IBGE, Censo 2010. 

O recenseamento (ou censo) oficial do Brasil é feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). O gráfico foi construído a partir das informações do censo 
brasileiro feito pelo IBGE em 2010. No processo de coleta das informações, o pesquisador 
do IBGE pergunta diretamente para a pessoa com qual cor ela se identifica. O pesquisador 
do IBGE não define a cor do entrevistado. Este é quem escolhe a cor com a qual se 
identifica, isto é, cada pessoa faz sua autodeclaração. Assim, do ponto de vista da cor que 
a pessoa considera ter, o grupo com o maior número de pessoas é o grupo dos 

A) pretos.  

B) pardos.  

C) brancos.  

D) amarelos.  
 

 

 



Questão 3 
________________________________________________________  

Observe as imagens para responder à questão 

 
  

AFP\MAURICIO LIMA 

As mudanças da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, evidenciam o processo de: 

A) ruralização.  

B) terceirização.  

C) urbanização.  

D) desertificação.  
 
 

Questão 4 
________________________________________________________  

 

Fonte: IBGE. 



O declínio da porcentagem de população rural e o consequente aumento da população 
urbana ocorridos no Brasil entre 1960 e 2010, como mostra a sequência dos gráficos, 
decorreram 

A) de uma natalidade maior na cidade do que no campo.  

B) da menor oferta de trabalho na cidade do que no campo.  

C) da busca de uma vida mais confortável no mundo urbano.  

D) de uma modernização maior do campo do que da cidade.  
 

 

Questão 5 
________________________________________________________  

Segundo o estudioso Darcy Ribeiro, quais são as principais bases étnicas e culturais do 
povo brasileiro? 

A) O inglês, o africano e o português  

B) O africano, o português e o francês  

C) O indígena, o oriental e o português  

D) O indígena, o africano e o português  
 
 

Questão 6 
________________________________________________________  

Em 1850, atendendo às constantes pressões da Inglaterra, o governo imperial brasileiro 
aprovou uma legislação que determinava o fim do tráfico transatlântico de escravizados. 
Mesmo não sendo cumprida integralmente, essa lei promoveu importantes consequências 
para a economia e a sociedade do Segundo Reinado. 

Texto elaborado com finalidade didática. 

Entre as consequências da extinção formal do tráfico negreiro no Brasil, podemos apontar 

A) a gradual chegada de imigrantes europeus, em especial italianos e alemães.  

B) o tráfico interno de escravos, enviados principalmente para a região Nordeste.  

C) a queda do número de indústrias fundadas em centros urbanos de nosso país.  

D) o avanço do processo de distribuição de terras a libertos e povos quilombolas.  

E) a transformação dos ex-escravizados em empreendedores do setor cafeeiro.  
 



Questão 7 
________________________________________________________  

“Cidades como Joinville e Blumenau, localizadas em Santa Catarina, são exemplos da 
forte presença 
de imigrantes oriundos da _________________________ na região Sul”. 
A lacuna é completada corretamente por: 

A) Itália.  

B) Polônia.  

C) Espanha.  

D) Alemanha.  

E) Ucrânia.  
 

Questão 8 
________________________________________________________  

Observe a imagem. 

 
  

  



O fim do regime escravista no Brasil se deu em 13 de maio de 1888, com a promulgação 
da Lei Áurea. Tal fato deve ser entendido como parte de um processo histórico da luta 
pela abolição. 
Cabe destacar, integrando esse processo, a Lei Eusébio de Queirós, que: 

A) aboliu a escravidão.  

B) determinou a libertação de filhos de escravos.  

C) proibiu o tráfico negreiro, colocando-o na clandestinidade.  

D) indenizou os senhores que libertaram seus escravos.  

E) prolongou a escravidão até o ano de 1808.  
 
 

Questão 9 
________________________________________________________  
 
Os Tupinambás são povos indígenas que: 
 

A) Vieram da África para serem escravizados. 

B) Vieram da Europa para trabalhar nas lavouras de café. 

C) Ofereceram resistência aos colonizadores. 

D) Migraram do Nordeste para trabalhar nas indústrias. 

Questão 10 
______________________________________________________ 

Assinale a alternativa correta. 

A partir de 1950 muitos trabalhadores nordestinos e mineiros migraram para Goiás 
para trabalhar na construção de: 

A) São Paulo 

B) Salvador 

C) Belo Horizonte 

D) Campo Grande 

E) Brasília 

 


