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51. Resposta (E)
Partindo-se de Porto Alegre para São Paulo o deslo-
camento é sul-norte. As janelas da direita ficarão
voltadas para leste (sol da manhã) e as da esquerda
para oeste (sol da tarde).

52. Resposta (E)
A cidade 5 encontra-se na zona intertropical (baixas
latitudes) apresentando temperatura  média anual
acima de 20ºc.

53. Resposta (A)
Reduzindo-se ou ampliando-se o mapa original, a
distância real entre A e B não muda.

54. Resposta (B)
→ Projeção de mercator: conforme (mantém

as formas), distorce o tamanho nas altas
latitudes (regiões polares), muito utiliza-
da na navegação.

→ Projeção de peters: equivalente (mantém
a proporção, tamanho), enfatiza a perspec-
tiva dos países subdesenvolvidos.

55. Resposta (A)
A letra C, no mapa, representa uma área de coli-
são/choque (movimento orogênico convergente)
entre as placas tectônicas.

56. Resposta (B)
A= nascente (onde nasce o rio); B = exutório (foz,
local de maior vazão do rio); C = divisor de águas
(interflívio, local mais alto da bacia hidrográfica).

57. Resposta (D)
A afrimação III está incorreta, pois a retificação do
canal diminui a capacidade de infiltração nos solos
e aumenta o extravasamento do leito fluvial.

58. Resposta (B)
A segunda afirmação está incorreta, pois o solo de
regiões úmidas é que apresenta maior  quantidade
de matéria orgânica e argila.

59. Resposta (D)
O fenômeno la niña causa chuvas abundantes no
norte e nordeste e seca na região sul. Portanto, a
afirmação II está incorreta, pois temos a redução
da precipitação e da vazão dos rios no Uruguai.

60. Resposta (C)

A afirmação II está incorreta, pois as formas do re-
levo citadas correspondem a dobramentos moder-
nos da era Cenozoica.

61. Resposta (D)

O clima mediterrâneo  é encontrado no sul da Euro-
pa, extremo norte e sul da África, sul da Austrália,
Costa do Chile e sudoeste dos EUA.

62. Resposta (A)

Uma anamorfose é uma representação que aumen-
ta a área dos países que apresentam determinada
característica  em comum. A anamorfose apresen-
tada destaca os países com maior PNB.

63. Resposta (A)

A afirmação II está incorreta, pois o local de vaza-
mento de petróleo nos eua corresponde a uma re-
gião de alta produtividade de petróleo. A afirmação
III está incorreta, pois as “áreas favoráveis”  cor-
respondem às áreas de maior concentração de  cam-
pos de petróleo.

64. Resposta (D)

A região em destaque é conhecida como chifre da
África. A afirmação I está incorreta, pois a Nigéria
encontra-se na porção norte-oeste da África.

65. Resposta (C)

A República Dominicana faz fronteira com o Haiti e
recebe grandes fluxos migratórios deste país para
trabalhar nas lavouras de cana. Os fluxos emigrató-
rios da Colômbia estão associados aos conflitos en-
tre Farc´s, paramilitares, governo e narcotraficantes.

66. Resposta (A)

A afirmação III está incorreta, pois a Holanda adota
como regime político a monarquia constitucional e
a Espanha, uma monarquia parlamentar. A afirma-
ção IV está incorreta, pois a maior parte do PIB des-
ses países é de origem industrial e comercial.



67. Resposta (C)
A afirmação I está incorreta, pois as chapadas apre-
sentam altitudes acima de 600 metros e possuem
porção plana na parte superior. No Brasil, aparecem
nas regiões centro-oeste e nordeste. A afirmação II
está incorreta, pois é convencionado chamar de pla-
nalto as formações acima de 300 metros.

68. Resposta (B)
Os manguezais brasileiros se  estendem na costa
litoranea , mas não compreendem a porção mais ao
sul do país. As ilhas que cobrem nosso litoral corres-
pondem, de fato, a pontos de vulcões submersos
sem atividades. A corrente sul equatorial declina para
o Sul aquecida e beneficia as regiões Nordeste e
Sudeste com águas quentes praticamente todo o ano.
As atividades pesqueiras ocorrem em todo o litoral
brasileiro. As zonas de instabilidade se aproximam
das imediações do Trópico de Capricórnio.

69. Resposta (B)
Os estados do Sul do Brasil são conhecidamente os
que melhor se destacam em indicadores de qualida-
de de vida e indicadores sociais em geral. A redução
da pobreza tem sido uma das marcas do governo
Lula e, tudo indica, também do governo que está
iniciando. Entretanto, como a pobreza do país é his-
tórica, ainda há muito o que ser feito.

70. Resposta (C)
Essa questão tem um aspecto que merece desta-
que. A região Norte é a que compreende a maior
bacia hidrografica brasileira. No entanto, os esta-
dos do Pará e Amazonas assistem os rios passando
pelas portas das casas e municípios sem ter condi-
ções adequadas de tratamento.

71. Resposta (C)
Nos últimos anos, as cidades de porte médio rece-
beram um aporte populacional que se destacou en-
tre os movimentos migratórios. Assim, tal evidên-
cia contribuiu com a desconcentração da riqueza que
ainda é forte nas principais cidades do país.

72. Resposta (E)
A porção numero 1 destacada no mapa não é reco-
nhecidamente de produção carbonífera. A afirma-
ção II corresponde ao que se percebe no mapa. O rio
Vacacaí faz parte da Bacia do Jacuí e , consequente-
mente do complexo hidráulico do Guaíba. Na afir-
mação III, os municípios da região destacada no
mapa pertencem à zona sul do estado, integrando a
bacia do litoral.

73. Resposta (E)
Os rios mencionados na afirmação I dizem respeito
à área metropolitana de Porto Alegre que cresceu
muito nos últimos anos, porém sem o devido plane-
jamento urbano. Daí, as ocupações irregulares so-
frem os maiores impactos quando da época mais
acentuada das chuvas. Na afirmação II, os proces-
sos erosivos tem sido mais fortes uma vez que nos-
sa agricultura e pecuária ainda não disponibilizam
suficientemente de técnicas adequadas e manejo
sustentável em nível de preservação do ambiente.
Na afirmação III, os problemas de ordem ambiental
são comuns na orla litorânea justamente devido ao
intenso fluxo populacional que para lá se desloca e
os municípios praianos não estão devidamente pre-
parados para suportar tamanho crescimento.

74. Resposta (E)
As pirâmides etárias em questão mostram uma pro-
jeção em fase de transição, onde a base da pirâmi-
de, que indica jovens, tende a diminuir e o corpo,
que indica adultos, juntamente com o ápice, que
indica idosos, aumentarão. Uma vez que a natalida-
de continuará superior a mortalidade, então a po-
pulação continuará crescendo e a expectativa de vida
também.

75. Resposta (B)
Caxias do Sul é a segunda cidade mais populosa do
Rio Grande do Sul. Fica atrás somente da capital do
estado, Porto Alegre. Uruguaiana é a segunda maior
cidade do estado, sendo superada somente por
Santana do Livramento. Alvorada é, realmente, o
menor município entre as cidades citadas e Pelotas
aparece entre as cinco maiores cidades do estado,
atualmente.


