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51 – C

O homem citado como exemplo se direciona ao norte, após virar a esquerda ele se
direciona para oeste, vira 45° a esquerda novamente e sua frente esta para sudoeste,
logo suas costas estão viradas para nordeste.

52 – B
O mapa de Porto Alegre indicado pela letra A é o mapa com maior escala, que representa
uma área menor e consequentemente muito detalhes. O mapa do Rio Grande do sul
indicado pela letra D é o de menor escala, que possui maior área representada porém
menos detalhes.

53 – A
O avião ao sair de Los Angeles no hemisfério Oeste em direção ao oceano pacífico com
destino a Tóquio, se desloca para Oeste. Dessa forma o avião deverá abastecer em
Longitudes maiores que a de Los Angeles  (118° O). O caminho percorrido pelo avião
deverá ser no hemisfério Norte, pois as duas localidades estão no hemisfério Boreal.

54 – A
I – Correta
II – Errada: A duração do inverno em Porto Alegre tem a mesma duração com o passar
dos anos.
III – Errada:  No solstício de inverno Porto Alegre tem a menor duração do dia no ano, já
no solstício de verão Porto Alegre tem a a maior duração do dia no ano.

55 – B
O basalto é uma rocha que surge do resfriamento do magma, e em regiões de divergência
de placas tectônicas o magma é derramado e se resfria, e logo cria o basalto. A praia de
Torres – RS possui falésias esculpidas em estrutura de basalto, que surgiram na era
mesozoica quando houve divergência das placas Sul-americana e Africana

56 – D
A) Os processos de formação do relevo terrestre possui influência antrópica.
B) Os fiordes são formas de relevo que resultam da ação da erosão glacial, em climas
frios.
C) A ação dos ventos provoca erosão e esculpi as formas de relevo como os Inselbergs.
D) Correta
E) As planícies estão abaixo de 100 metros e possuem o processo de deposição mais
destacado do que o de erosão.

57 – C
A atmosfera possui várias camadas, a mais importante é a que suporta a vida e os
eventos climáticos é primeira delas, chamada de troposfera, que tem maior concentração
de gases e consequentemente a maior massa dentre as camadas. A camada de Ozônio
está na estratosfera.



58 – A
O texto indica que para produzir o mirtilo do tipo highbush precisa de temperaturas baixas
durante uma época do ano, e o clima que apresenta essa característica é o Subtropical,
que tem as quatro estações bem definidas, e é indicado pela cidade de Pelotas – RS.

59 – C
A questão retrata o domínio climático das monções e as consequências que causaram no
episódio do time de futebol nas cavernas de Tham Luang (Tailândia).  As fortes chuvas
comuns no verão são atraídas pelas zonas de instabilidade e regimes de baixa pressão
característicos nos períodos de verão.
60 – A
Questão aborda a sustentabilidade ambiental e a crescente utilização dos recursos
naturais, onde a afirmativa I está correta, abordando uma das primeiras conferências de
discussões sobre os impactos gerados pelo ritmo de crescimento nas demandas por
produtos e desenvolvimento sócioeconomico.

61 – E
Questão bem contemporânea discutindo sobre a utilização dos canudos, cujos excessos
são jogados nos cursos d’agua (afirmação I) e sua produção estar associada a um recurso
esgotável (petróleo – afirmativa II). Além da abordagem mundial a qual é um produto
utilizado no mundo inteiro ( afirmação III). Todas corretas.

62 – E
Questão de interpretação da tabela, onde mostra os maiores desmatamentos entre os
anos de 2001 e 2008 se comparados aos de 2010 – 2018.

63 – C
A questão aborda  a retração da costa do Nilo ameaçando as áreas agricultáveis em
virtude da construção de barragens a canais artificiais que afetam a distribuição no curso
natural das águas.

64 – A
A questão aborda os problemas de inundação nos municípios das regiões brasileiras, cujo
foco do problema está na quantidade de chuvas e pouca capacidade de infiltração no
solo, causando escoamento superficial e perdas estruturais urbanas.

65 – B
Questão fala de realocamento doméstico social exercido por forças de maior poder
aquisitivo, que acabam repelindo populações de menor poder aquisitivo para áreas cada
vez mais periféricas – conceito: gentrificação

66 – B
A música de Toni Vargas reflete a situação dos escravos e seu tipo de migração forçada.

67 – D
Todas as regiões brasileiras possuem indices de urbanização acima de 50%. Isso
inviabiliza a afirmação III. A crescente modernização da região e sua participação nas
demandas do sistema colocam em conflito diferentes interesses e o choque cultural é
inevitável.



68 – A
Os BRICS surgiram em 2001 como um acrônimo de países emergentes. Em 2010 , entrou
a África do Sul. Em 2014 formalizaram o banco dos Brics. Trata-se de uma tentativa de
aproximação das relações sul-Sul.

69 – D
O contexto de maior incidência de unidade de conservação no estado do Rio Grande do
Sul é o Nordeste, na mata atlântica, o de aparece maior quantidade de parques nacionais.
Os espaços vazios no litoral , com ausência de cidades de médio e grande porte ,
vinculam-se a porção do litoral médio .

70 – D
O contexto de maior incidência de unidade de conservação no estado do Rio Grande do
Sul é o Nordeste, na mata atlântica, o de aparece maior quantidade de parques nacionais.
Os espaços vazios no litoral , com ausência de cidades de médio e grande porte ,
vinculam-se a porção do litoral médio .

71 – E
A mortalidade masculina é maior devido aos fatores relacionados ao crescimento da
população urbana, a saber: violência e acidentes de trânsito , ou seja, problemas não
naturais.

72 – D
Nos últimos anos, as políticas públicas afirmativas contribuíram com o crescimento da
autodeclaração dos pretos e pardos, sentindo possibilidade de expressar vez e voz.
Assim, esse grupo passa a ter maior representatividade nos registros do país.

73 – E
A mortalidade masculina é maior devido aos fatores relacionados ao crescimento da
população urbana, a saber: violência e acidentes de trânsito , ou seja, problemas não
naturais.
74 – D
Para ser povoado, basta dividir a população absoluta pela área. Para ser menos populoso
basta ter a menor população absoluta.

75 – C
Nos estados apresentados na alternativa C , o déficit habitacional supera os domicílios
vagos. Isso procede.entretanto, outros estados e o próprio DF também seguem essa
linha, fato que não invalida a situação do Maranhão, do Pará e do Amazonas.


