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Respostas comentadas
51. Resposta (B)
A questão tenta enganar o aluno com um mapa em
uma posição diferente do que ele está acostumado
a ver. Mas a orientação está no canto da página,
basta colocar os outros pontos cardeais no mapa e
resolve-la.
52. Resposta (E)
A questão faz questionamentos em termos de localização baseados na latitude e na longitude. No
entanto, o gabarito oficial diz que a 3ª afirmação
está correta, ou seja, a cidade 1 está localizada em
alta latitude, mas na realidade ela está em uma latitude média ou na transição de uma latitude média
para uma alta, pois encontra-se entre os trópicos e o
círculos polares, embora alguns autores considerem
latitudes elevadas as localidades localizadas acima
da latitude 60º. Se comparada às outras cidades, ela
possui a mais alta das latitudes, mas em termos de
localização baseados na posição dos paralelos, não.
53. Resposta (B)
A questão pode parecer fácil, mas a imagem apresenta muitas informações. O sentido da rotação,
os meridianos, a posição das cidades em relação
ao círculo de iluminação, etc. Na cidade B já vai
amanhecer, por isso, não terão uma longa noite
pela frente. As duas cidades têm a mesma hora,
pois estão localizadas no mesmo meridiano. A dois
é meio confusa, pois afirma que a população, ao
amanhecer, prepara-se para as atividades do dia,
pode ser que sim, realmente está amanhecendo,
mas alguns dormem até mais tarde, tendo em vista
que nessa época amanhece um pouco mais cedo.
54. Resposta (A)
Questão de localização e orientação, exigia que o
candidato conhecesse imagens de mapas do Brasil
e a posição das capitais que estão no Equador e no
trópico de capricórnio.
55. Resposta (D)
Pelo aspecto do relevo, a questão é fácil, pois fala
a respeito do litoral gaúcho e a ausência de rochas
mais resistentes em direção ao Sul, partindo de Torres (que é a exceção, devido a presença de rochas
Basálticas, mais resistentes). Porém, ela faz uma
associação com as massas de ar, o que complica um

pouco, mas não dificulta muito, pois a massa de ar
que mais atua no nosso litoral, é a massa tropical
atlântica, que chega ao litoral pelo quadrante nordeste. É o nosso “nordestão”.
56. Resposta (A)
A questão mostra centros de alta pressão (ar mais
frio, com maior estabilidade meteorológica) e baixa
pressão (mais quente e instável) e o deslocamento
das massas de ar pelo território brasileiro. No dia
06/08 a frente fria recém chegou ao estado do RS,
então as temperaturas ainda estavam elevadas, mas
no dia 10 ela já avançou pela Região Sul, levando
ao decréscimo da temperatura e à estabilidade do
ar, portanto está correta essa alternativa.
57. Resposta (E)
Questão de climogramas. Ao analisarmos os gráficos
2 e 3, percebemos que neles ocorrem variações
significativas de temperatura e pluviosidade, o que
mostra estações definidas.

58. Resposta (C)
O vestibulando que se lembrou da posição do continente africano, que é “cortado” ao meio pela linha
do equador, resolveu essa questão com certa facilidade, pois no norte temos clima árido o que pega o
Egito (país 2). No Equador, temos clima Equatorial
Úmido na parte Oeste do continente, englobando o
Congo (país 3), mas Uganda (país 4), tendo em vista
a altitude mais elevada, já está sob a influência
do Clima tropical semiúmido. No Sudoeste junto
ao litoral, mais precisamente, na Namíbia (País 1)
temos água fria junto ao litoral o que deixa o clima
mais seco, formando o deserto litorâneo desse país.
Já a Zâmbia (país 5) está em áreas de clima tropical
semiúmido, onde ocorre a alternância de Estações
(seca e úmida).
59. Resposta (E)
As três alternativas estão corretas, mas a terceira
afirmação está um pouco confusa, já que a população humana da Antártida é formada por pessoas
de outros continentes, que já tiveram contato com
outras populações, ou seja, são menos suscetíveis
as doenças trazidas de fora. Essa alternativa é
questionável.

60. Resposta (D)

66. Resposta (C)

Questão sobre impactos ambientais, mais especificamente nos habitats afetados pela expansão urbana.
A alternativa I afirma que não ocorrem impactos a
partir da expansão das cidades. Obviamente está
incorreta.

A divisão do continente Africano teve seu início na
segunda parte do século XIX, porém, foi na conferência de Berlim (1884-1885) que a delimitação
de fronteiras da África atingiu a ponto máximo. O
objetivo da partilha foi a exploração dos produtos
das florestas tropicais, metais nobres, diamantes...
A colônia inglesa foi um das que promoveu a exploração pelo século XX.

61. Resposta (B)
Os ventos alísios não influenciam na formação de
desertos, mas podemos associá-los às altas pressões subtropicais da face oeste dos continentes. As
correntes de água fria estão associadas à formação
de desertos espalhados pelo mundo. As monções
ocorrem na Ásia meridional e no sudeste asiático,
bem afastada do deserto Saariano, sendo que as
monções têm uma estação chuvosa significativa,
enquanto o Saara, evidentemente, não.

67. Resposta (A)
Os municípios localizados no oeste do estado apresentam taxa de crescimento que varia de –3,29 a
0 % ao ano. Essa taxa é a menor dentro do estado,
indicando decréscimo de população.
68. Resposta (C)

62. Resposta (D)
A afirmativa I está incorreta por afirmar que as
atividades humanas não oferecem risco à fauna
marinha. As afirmativas II e III estão corretas; pois
abordam a pesca predatória em escala mundial e a
prospecção de petróleo no mar, ambas as atividades
envolvem impactos ambientais promovidos pela
ação antrópica.

A afirmação III está incorreta. O nordeste apresenta
os piores indicadores sociais do Brasil por região. A
fecundidade e a emigração costumam ser maiores na
região quando comparadas com as demais regiões.
As afirmações I e II estão sustentadas pelos percentuais de crescimento e decréscimo registrados
nos períodos.

63. Resposta (B)

69. Resposta (E)

A questão envolve a expansão da soja nos últimos
anos, no arco do desflorestamento (novíssima fronteira agrícola) a atividade foi impulsionada pelo crédito agrícola, o resultado desse cultivo, promoveu
um intenso desmatamento na região amazônica.
Região destacada no mapa.

A expectativa de vida aumentou no período registrado corroborando melhores condições de vida aos
habitantes do país. As medidas sociais adotadas
pelos últimos governos incidiram sobre a redução
da pobreza e resultaram em qualidade de vida destacada no período.

64. Resposta (E)

70. Resposta (D)

Para Bertha era necessário pensar o desenvolvimento econômico da floresta para movimentar a
economia da população local. A Amazônia tem uma
contribuição vital nas atividades de extrativismo
mineral e vegetal, porém, as dinâmicas dessas atividades promovem o deslocamento das comunidades
locais e degradação do ambiente.

A reserva de mercado é uma perspectiva da economia capitalista do ponto de vista sistêmico, ou
seja, países desenvolvidos impõem as regras do jogo
e obtêm facilidades como lideranças da produção e
circulação mundiais.
71. Resposta (B)

65. Resposta (D)
O EUA tem o maior PIB mundial, mais da metade das
maiores empresas do mundo são norte-americanas,
o maior consumidor do mundo e toda essa produção
e consumo demandam o uso intenso e predatório
da natureza, tornando esse modelo insustentável
ao longo dos tempos.

A migração pendular é o deslocamento diário da
população que envolve área metropolitana. Moradores da periferia se deslocam para a capital e viceversa para trabalhar e/ou estudar. No final do dia,
retornam para suas residências. Esse deslocamento
diário intensifica o fluxo e, muitas vezes, provoca
congestionamento de trânsito.

72. Resposta (C)
O plano diretor potencializa o desenvolvimento
planejado da cidade. Entretanto, não evita relação
centro/periferia dada as contradições do sistema. À
medida que o transporte público se sofistica, a qualidade do deslocamento coletivo pode diminuir o fluxo
individual de transporte sem, contudo, eliminá-lo.
73. Resposta (E)
O leilão do campo de Libras inaugurou um novo
regime de licitação para exploração do petróleo
Brasileiro. A primeira gota do petróleo de Libras
só deve sair daqui a cinco anos. No novo regime,
a operação tem de ser feita exclusivamente pela
Petrobrás. Segundo a agência nacional do petróleo
(ANP), a estimativa é que a área de Libras seja a
maior reserva de petróleo já descoberta no Brasil. Os
novos contratos da União visam repassar os royalties
do petróleo para os setores da saúde e educação.

74. Resposta (C)
O vale médio do São Francisco despontou recentemente como área de produção vitivinicultora do
país. O clima, a umidade e o solo estão entre os
fatores que favorecem o incremento dessa atividade
agrícola em região marcante do país.

75. Resposta (A)
O curso do Guaíba procede do sentido norte-sul, em
direção a Laguna dos Patos. As cheias advindas do
Jacuí que deságuam no Guaíba podem ser represadas a partir de vento vindo do sul.
As brisas marítimas procedem do leste, onde está
o oceano Atlântico. No verão, as massas de ar procedentes do norte bem como os ventos comportam
umidade.

