COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE
MÓDULO II DO PISM – TRIÊNIO 2013-2015

G2

PROVA DE GEOGRAFIA
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou
mantendo consigo celular, e/ou aparelho e componente eletrônico.

NOTA

Se solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre, conforme Edital.
O candidato não pode usar em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos
escuros, relógio e similares.
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Junto ao candidato, só devem permanecer documento e materiais para execução da prova.
Todo e qualquer outro material, exceto alimentos, água em garrafa transparente e
medicamentos, têm de ser colocados no saco plástico disponível, amarrado e colocado
embaixo da cadeira.
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O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as orelhas
descobertas.
O candidato deve conferir se sua prova tem 2 questões. Caso haja algum problema,
solicitar a substituição de seu caderno ou página.
O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada durante
a realização da prova. Não sendo tomadas as devidas providências a respeito de sua
reclamação, solicitar a presença do Coordenador do Setor ou comunicar-se com ele, na
secretaria, ao final da prova.
Para o desenvolvimento e a resposta das questões, só será admitido usar caneta
esferográfica azul ou preta de corpo transparente.
Em todas as páginas deste caderno, é expressamente proibido conter qualquer tipo de
informação tais como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa
identificar o candidato.

O candidato deve assinar a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade.
Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento, conforme Edital.
CORTE APENAS ESTA PÁGINA.
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ASSINATURA: ............................................................................................................................................................

INSCRIÇÃO:

–

ATENÇÃO, FISCAL: NÃO CORTAR O CANHOTO ANTES DE ETIQUETAR E CONFERIR TODAS AS PROVAS.

INSCRIÇÃO

NOME LEGÍVEL: ......................................................................................................................................................

COLE AQUI A ETIQUETA

A duração da prova é de 4 horas. O candidato só poderá sair decorridos 1h e 30min.

ARBITRÁRIO

O candidato não pode retirar nenhuma página deste caderno.
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PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

Questão 1
Leia o seguinte texto e o mapa abaixo.

O termo região tem significado preciso e significado espacial para os geógrafos. De modo simples, uma
região é uma área definida por características existentes dentro dos seus limites. (...) Os geógrafos não
só estudam e explicam regiões, incluindo sua localização e características, mas também trabalham para
delimitá-las – desenhando seus limites em um mapa.

Disponível em: <http://issuu.com/cengagebrasil/docs/9788522111602_livreto>. Acesso em: 24 ago. 2014.

BRASIL – Regiões industriais

FIGURA: Mapa do Brasil – Regiões Industriais.
Fonte: Disponível em: <http://migre.me/lg4OG>. Acesso em: 24 ago. 2014.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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a) Explique por que em todas as regiões de maior concentração industrial há uma metrópole nacional ou regional.

b) Qual é o critério utilizado para delimitar as regiões industriais?

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 2
Leia o texto abaixo.

Usina vai transformar em gás natural lixo produzido por oito municípios do Rio

A Usina de Tratamento de Biogás do Aterro Dois Arcos, inaugurada em 2014 pelo governo do Rio em São
Pedro da Aldeia, em conjunto com as empresas Osafi e Ecometano, vai transformar em gás natural cerca de
600 toneladas de lixo produzidas diariamente por oito municípios da Região dos Lagos, que formam o
consórcio que construiu o aterro sanitário. São eles: São Pedro da Aldeia, Búzios, Iguaba Grande, Arraial do
Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Araruama. O projeto recebeu investimento de R$ 18
milhões.
(...) De acordo com Luciano Bastos, pesquisador do Instituto Luiz Alberto Coimbra de Pós-Graduação e
Pesquisa de Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Brasil economizaria
cerca de R$ 32 bilhões por ano, se reaproveitasse todo o lixo produzido. Se a conta incluir os resíduos da
pecuária confinada e da agricultura, a economia ultrapassaria R$ 100 bilhões anuais.

Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/brasil/noticia/2014/08/04/usina-vai-transformar-em-gas-natural-lixoproduzido-por-oitomunicipios-do-rio-138622.php>. Acesso em: 31 ago. 2014. Adaptado.

a) Aponte um aspecto da parceria público-privada, destacando a sua importância.

b) Cite 2 benefícios, para o campo, com o reaproveitamento dos resíduos da pecuária confinada e da agricultura.
1.

2.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.

