
QUESTÕES DE REVISÃO – VESTIBULAR UFRGS 
 
QUESTÕES 2014 
MAPA PARA AS QUESTÕES 1 e 2 

 
 
De acordo com o mapa, assinale a alternativa correta sobre a posição e a orientação geográfica dos 
países. 
(A) Os Estados Unidos localizam-se a sudeste da África do Sul. 
(B) A Argentina está localizada a leste do Chile e também a sudoeste da Espanha. 
(C) A Rússia situa-se a nordeste do Brasil e ao sul da Austrália. 
(D) O Uruguai está a noroeste da Índia que, por sua vez, está a nordeste da França. 
(E) O Canadá situa-se a norte dos Estados Unidos e a leste da Inglaterra. 
 
2. Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações sobre a posição geográfica 
das cidades 1, 2, 3 e 4. 
 
( ) A cidade 4, localizada no hemisfério oriental, está em latitude maior que a cidade 3. 
( ) A cidade 2 está em maior latitude e longitude que a cidade 3. 
( ) A cidade 1 localiza-se no hemisfério ocidental em alta latitude. 
( ) A cidade 3 está no hemisfério oeste e latitude maior do que a cidade 1. 
 
(A) F – V – F – V. 
(B) V – F – V – F. 
(C) F – V – F – F. 
(D) V – F – F – V. 
(E) F – V – V – F. 
 
3. Observe as cidades A e B e suas posições geográficas em relação ao círculo de iluminação solar, 
a partir da dinâmica do movimento de rotação da Terra. 
 



Considere as seguintes afirmações sobre as cidades. 
I - Os moradores da cidade B terão uma longa noite pela frente. 
II - Um morador da cidade A, ao amanhecer, prepara-se para as atividades do dia. 
III - Os moradores da cidade A têm os seus relógios adiantados em relação aos moradores da 
cidade B. 
 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
 
4. No hemisfério sul, nos dias em que ocorrem o equinócio e o solstício de verão, respectivamente, 
o sol está perpendicular às cidades brasileiras de 
(A) Macapá e São Paulo. 
(B) Manaus e Rio de Janeiro. 
(C) Teresina e Curitiba. 
(D) Fortaleza e Belo Horizonte. 
(E) São Luís e Florianópolis. 
 
5. Leia o texto abaixo. 
Depois de umas enormes formações rochosas, que aqui pareciam torres, nada mais se viu senão 
areia e areia. Muito vento, do nordeste. 
[...] 
Sentado à mesa em que escrevo, estou vendo o forte do Rio Grande, precário daqui, parece muito 
frágil. Nenhuma pedra, só uma elevação coberta aqui e ali com capim. [...] A paisagem é insípida, 
batida pelo vento. Vento que levanta a areia e cobre a praia de uma tênue camada branca. 
ASSIS BRASIL, Luiz Antônio de. Um quarto de légua em quadro. Porto Alegre: Editora Movimento, 
1976. p. 57 e 59. 
 
O que é descrito no texto, de forma literária? 
(A) A Planície Costeira e a atuação da Massa Polar Atlântica. 
(B) A Depressão Central e a atuação da Massa Tropical Atlântica. 



(C) O Escudo Sul-riograndense e a atuação da Massa Tropical Atlântica. 
(D) A Planície Costeira e a atuação da Massa Tropical Atlântica. 
(E) O Planalto e a atuação da Massa Polar Atlântica. 
 
6. A população do Estado do Rio Grande do Sul foi a que menos cresceu nos últimos dez anos no 
país, de acordo com dados do Censo 2010. De 2000 a 2010, o crescimento populacional médio do 
Estado ficou em 0,49% ao ano. A média brasileira anual foi de 1,17% na última década. 

 
Sobre a dinâmica do crescimento populacional dos municípios do Rio Grande do Sul, é possível 
afirmar que 
(A) muitos municípios localizados na porção oeste do Estado já experimentam o decréscimo da sua 
população. 
(B) todos os municípios do Estado apresentam crescimento abaixo da taxa nacional. 
(C) o Rio Grande do Sul apresenta-se bastante homogêneo no que se refere ao crescimento da 
população, que acontece lentamente em todos os municípios do Estado. 
(D) os municípios do leste do Estado estão crescendo mais lentamente do que os demais. 
(E) os municípios com maior crescimento populacional localizam-se nas áreas litorâneas. 
 
7. Sobre as relações de consumo que se estabelecem na atualidade, considere as seguintes 
afirmações. 
I - A reserva de mercado exclusivamente para os produtos nacionais é uma consequência da 
economia globalizada. 
II - Uma das funções do crédito, no modelo capitalista de consumo, é permitir às pessoas de baixo 
poder aquisitivo o acesso a bens de consumo, muitas vezes acarretando o comprometimento de 
sua renda futura. 



III - O atual modelo de consumo mundial exerce forte pressão sobre a natureza, devido à demanda 
por matérias-primas. 
 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÕES 2012 
1. Considere as seguintes afirmações, em relação ao crescimento da população do estado do Rio 
Grande do Sul, referentes ao Censo de 2010 realizado pelo IBGE. 
I - Caxias do Sul teve um crescimento populacional entre 2000 e 2010, atraído pela produção do 
polo metal-mecânico. 
II - O crescimento populacional no estado apresentou uma das maiores taxas da Federação 
brasileira, devido à alta taxa de fecundidade, semelhante à dos países europeus. 
III - Porto Alegre teve um crescimento populacional expressivo, passando do 10º para o 5º lugar 
na classificação entre as capitais. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 
2. Considere as seguintes afirmações, referentes às características atuais da urbanização no Rio 
Grande do Sul. 
I - O aumento da população urbana concentra-se, essencialmente, no crescimento vegetativo e na 
migração de caráter urbano-urbano e rural-urbano. 
II - Entre os municípios com população superior a 100 mil habitantes, os que mais cresceram no 
último decênio foram os do Planalto Meridional: Passo Fundo, Bagé e Pelotas. 
III - A Aglomeração Urbana do Nordeste, constituída por municípios como Caxias do Sul, Bento 
Gonçalves e Garibaldi, é a maior do estado, depois da Região Metroplitana de Porto Alegre. 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÕES 2011 
1. Um professor solicita aos alunos uma cópia reduzida de um mapa através de fotocopiadora. No 
mapa original, a distância entre A e B, que é de um centímetro, representa 500 metros na 
realidade. 
A respeito desta situação, assinale a alternativa correta. 
(A) A distância entre A e B, na cópia reduzida, continua a representar 500 metros. 
(B) A escala do mapa original é 1:50.000, e a da cópia reduzida é 1:25.000. 
(C) A distância entre A e B, na cópia reduzida, passa a representar 1.000 metros. 
(D) A escala do mapa original é 1:5.000, e a da cópia reduzida é 1:10.000. 
(E) A distância entre A e B, na cópia reduzida, representa 50 metros. 
 
QUESTÕES 2005 



1. Alguns tipos de poluição das águas têm causas naturais, mas a maioria é causada pelas 
atividades humanas. O mapa abaixo mostra áreas em que ocorrem problemas que afetam os 
recursos hídricos dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

 
Com base nos dados apresentados no mapa preencha as lacunasdo texto abaixo. 
As áreas do mapa em que os recursos hídricos são contaminados por eftuentes com agrotóxicos 
derivados das lavouras de arroz são as de número .......... ; as contaminadas pelos resíduos 
provenientes de abatedouros de porcos e aves são as de número .........; e as contaminadas pelos 
rejeitos oriundos de atividades mineradoras são as de número .............. 
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, na ordem em que aparecem, é 
(A) 1, 2 e 3. 
(B) 1, 3 e 2. 
(C) 2, 1 e 3. 
(D) 2, 3 e 1. 
(E) 3, 2 e 1. 
 
2. Observe o gráfico abaixo, que mostra a evolução do número de municípios da região Sul no 
período de 1970-2000. 
Com base no gráfico, são feitas as seguintes afirmações. 
I. A região Sul apresentou na última década um crescimento significativo no número de municípios 
dos Estados que a compõem. 
II. O Estado do Rio Grande do Sul tem, desde o início da década de 1980, o maior número de 
municípios entre os três Estados. 



III. Em 1970, a região Sul estava constituída por uma rede de aproximadamente 700 cidades, ao 
passo que, no ano 2000, esse mosaico passa a se compor de cerca de 1000 municípios, 
comprovando o intenso processo de fragmentação de seu território. 

 
 
 
 
Quais estão corretas? 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. O perfil esquemático a seguir representa os tipos de rochas predominantes e as formas de relevo 
num trajeto, em linha reta, entre as cidades gaúchas A e B. 

 
As cidades indicadas pelas letras A e B são, respectivamente, 
(A) Passo Fundo e Caçapava do Sul. 
(B) Alegrete e Santo Ângelo. 
(C) Porto Alegre e Lavras do Sul. 
(D) Cruz Alta e Santa Maria. 
(E) Caxias do Sul e Ijuí. 


