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Questão 31. (A) - Como Brasil e Coréia localizam-se em meridianos antípodas, e o Brasil, 
oficialmente, obedece a hora do 45ºW, há uma diferença de 12h a menos. 

 
Questão 32. (A) - O mapa “A” apresenta uma escala pequena, e por isso a área representada 
estará pouco detalhada. 

 
Questão 33. (C) - Na figura “H”, a altitude aumenta do centro para a borda, indicando uma 
depressão e na figura “G” o contrário, indicando o perfil de um morro. No setor A-B a 
declividade é maior, pois as curvas de nível encontram-se mais próximas. 

 
Questão 34. (D) - Na afirmação I, o erro está nas metamórficas , que não pertencem ao grupo 
das magmáticas, pois originam-se de rochas pré-existentes. 

 
Questão 35. (E) - A origem da Cordilheira dos Andes e Fernando de Noronha está associada 
ao deslocamento das placas tectônicas, onde a expansão do fundo oceânico no Atlântico, 
provocou o choque na placa do Pacífico com o conseqüente enrugamento da costa oeste. 

 
Questão 36. (B) - De acordo com a atual classificação, do professor Jurandyr Ross,, no Brasil 
predominam planaltos, seguidos das depressões e planícies. 

Questão 37. (B) - As zonas temperadas apresentam climas com grandes diferenças de 
temperaturas. 

 
Questão 38. (D) - A diferença de temperatura entre Porto Alegre e Belém se dá em função da 
latitude e não da altitude. 

 
Questão 39. (C) - Hiléia é o termo que se usa para designar uma floresta bem fechada, 
latifoliada, e perenifólia como a Amazônica. Os solos são pobres e ácidos. 

 
Questão 40. (D) - Terraceamento é uma técnica utilizada para evitar o processo erosivo. 

 
Questão 41. (E) - O carvão brasileiro é considerado de baixo teor calorífico em relação ao de 
outros lugares. No Rio Grande do Sul é muito superficial. 

 
Questão 42. (D) - A resposta é uma mera interpretação do que está colocado no enunciado da 
questão. 

 
Questão 43. (B) - Países vizinhos que disputam a região da Caxemira. 

 
Questão 44. (C) - A Indonésia não é uma área isenta de conflitos, pois é só lembrarmos do 
Timor. 



 
Questão 45. (E) - O erro da afirmação I é que a China, apesar de cultivar muita soja, não 
deixou de plantar arroz, que ocupa as áreas do Rio Yang-Tsé-Kiang. 

 
Questão 46. (A) - Apesar da letra A ser a resposta mais viável, não podemos esquecer que, ao 
contrário do que se esperava, o processo de desertificação, inclusive no Sahel, está 
diminuindo. 

 
Questão 47.(B) - A questão 47 foi muito fácil, pois os conflitos foram fartamente noticiados 
pelos jornais. 

 
Questão 48. (E) - As redes de informações podem ser consideradas mundiais, em função das 
redes de computadores. 

 
Questão 49. (C) - As indústrias de base são aquelas que onde o produto sai semi-acabado. 
Aviação,portanto, não se enquadra nesse setor. 

Questão 50. (B) - No governo do JK, a indústria de bens de consumo duráveis é a que mais 
cresce, com a entrada das indústrias transnacionais. 

 
Questão 51. (D) - A Vale do Rio Doce era uma empresa estatal com elevado superávit, mas 
entrou no programa das privatizações do setor de base do Brasil. 

 
Questão 52. (B) - Toda a propriedade com área superior à 600 vezes o valor do módulo rural 
da região é um latifúndio por dimensão. 

Questão 53. (A) - Os conflitos gerados pelo processo de ocupação da Região Norte afetam a 
relação entre o ocupante (posseiro-grileiro) a natureza e o nativo (índio-seringueiro). 

 
Questão 54. (D) - A África é o continente que apresenta as mais altas taxas de crescimento 
demográfico. 
O crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a Taxa de Natalidade e a Taxa de 
Mortalidade e não simplesmente o número de nascimentos e o número de mortes. 
(Discordamos da banca). 

 
Questão 55. (A) - Bom Jesus, Vacaria e Veranópolis: maçã. 
Campanha, litoral sul e Depressão Central: arroz. 
Bento Gonçalves, Garibaldi, Santana do Livramento: uva. 
Santa Cruz, Candelária: fumo. 

 
Questão 56. (C) - IDH é um Índice que mede a qualidade de vida, com indicadores sociais. A 
nota mais próxima de 1 indica melhor qualidade de vida. 

 
Questão 57. (E) - A porcentagem de negros e pardos aumenta simplesmente porque a 
população assumiu sua cor. 



 
Questão 58. (C) - O encontro entre duas cidades é uma conurbação. Sempre se dá ao longo 
de eixos viários. 

 
Questão 59. (E) - São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles nacionais e até globais. Curitiba, 
Belém,... são regionais. 
 

Questão 60. (D) - Áreas densamente povoadas são urbanas, e em favelas onde a ocupação é 
irregular favorece os desabamento. 

   

 


