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11) Resposta: 03

14) Resposta: 09

Resolução

Resolução

01. Correto.
02. Correto.
04. Incorreto. Indústrias de alimento e vestuário não
são classificadas como de base.
08. Incorreto. No Brasil a jornada máxima de trabalho
em todos os setores da economia é de 44 horas
semanais.
16. Incorreto. Nos países em que as empresas investem em informatização e robótica, verifica-se o
desemprego estrutural.

01. Correto.
02. Incorreto. Os solos catarinenses são classificados
de média-baixa fertilidade por uma série de fatores
geoclimáticos. Não se pode afirmar que os totais
pluviométricos assemelham-se aos encontrados na
Região Norte do país.
04. Incorreto. Áreas com o mesmo tipo de rocha, mas
com climas diferentes, não apresentam o mesmo
tipo de solo.
08. Correto.
16. Incorreto. Características do solo, como quantidade de umidade, composição química e textura,
influenciam no desenvolvimento, na abundância, na
diversidade e no aspecto da cobertura vegetal.

12) Resposta: 34
Resolução
01. Incorreta. A década de 1950 não foi caracterizada
por um período de recessão econômica, e a hiperinflação só veio a ocorrer nos anos 80 do século
XX.
02. Correta.
04. Incorreta. No Brasil a organização sindical sempre
foi contrária ao neoliberalismo econômico.
08. Incorreta. São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles nacionais. Atualmente são classificadas como
globais.
16. Incorreta. A Companhia Vale do Rio Doce foi criada
por Vargas em 1942 e foi totalmente privatizada em
1997 no governo FHC.
32. Correta.
13) Resposta: 05
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. A região Sul é a segunda em participação
na produção industrial do país com presença de
indústrias transnacionais e nacionais.
04. Correta.
08. Incorreta. As condições climáticas e a carência
de matérias-primas não são fatores que justificam
a baixa participação do Estado do Amazonas no
valor total da produção industrial brasileira.
16. Incorreta. Conforme o gráfico, Bahia e Pernambuco
não contribuem mais do que os Estados do Sul para
o valor da produção industrial do Brasil.

15) Resposta: 73
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. Na América Andina, o mais elevado grau
de urbanização é na Venezuela.
04. Incorreta. Honduras e Guatemala não apresentam
grau de urbanização superior a 50%.
08. Correta.
16. Incorreta. O mapa apresenta apenas uma inovação
tecnológica, o que não permite inferir que mais de
50% da população latino-americana seja favorecida
pelas inovações tecnológicas da globalização.
32. Incorreta. A telefonia móvel não supera os percentuais de urbanização na América Latina.
64. Correta.
16) Resposta: 10
Resolução
01. Incorreta. Os açorianos não foram vítimas da xenofobia portuguesa. Emigraram para Santa Catarina
no século XVIII por causa de dois fatores: excesso
populacional do local de origem e necessidade de
ocupação e proteção do litoral Sul do Brasil.
02. Correta.
04. Incorreta. Jogos da mora e bocha são manifestações culturais italianas.
08. Correta.
16. Incorreta. A fixação dos primeiros açorianos aconteceu na região litorânea catarinense.



17) Resposta: 19

19) Resposta: 07

Resolução

Resolução

01. Correto.
02. Correto.
04. Incorreto. A principal fonte de energia primária
consumida no Brasil é o petróleo. Em relação à
matriz elétrica, aproximadamente 80% é obtida a
partir de hidrelétricas.
08. Incorreto. Aproximadamente 64% do território
brasileiro é constituído de bacias sedimentares.
16. Correto.
32. Incorreto. A biomassa é considerada uma fonte de
energia renovável.

01.
02.
04.
08.

18) Resposta: 50

Correta.
Correta.
Correta.
Incorreta. Para que ocorra um raio, é necessário
que as nuvens possuam uma diferença de potencial
suficiente para vencer a rigidez dielétrica do meio.
16. Incorreta. As nuvens cúmulos-nimbos são encontradas em altitudes que variam de 0 a 12 km. A sua
presença indica instabilidade no tempo.
20) Resposta: 22
Resolução

Resolução
01. Incorreta. Os solos de terra roxa originários de rochas ígneas extrusivas são encontrados, sobretudo,
no Centro-Sul do país.
02. Correta.
04. Incorreta. As grandes jazidas de minerais metálicos ocorrem nos escudos cristalinos localizados
no Sudeste e Norte do Brasil. Não são minerais
metálicos: Ca, S e Na.
08. Incorreta. O arquipélago de Fernando de Noronha
(PE) tem a sua origem associada à Era Cenozoica.
16. Correta.
32. Correta.
64. Incorreta. Com altitude aproximada de 3000 metros, o Pico da Neblina – o ponto culminante do
Brasil – tem a sua origem na Era Pré-Cambriana.



01. Incorreta. Se o voo da Air France tivesse ocorrido
normalmente, os passageiros teriam desembarcado
em Paris no dia 2 de junho de 2009.
02. Correta.
04. Correta. A aeronave desapareceu em uma área que
compreende a costa brasileira e a costa ocidental
africana.
08. Incorreta. O fuso horário de Paris está mais adiantado se comparado ao do Rio de Janeiro, devido a
sua localização no Hemisfério Oriental.
16. Correta.
32. Incorreta. O voo da Air France desapareceu em
uma área que se encontra próxima à Linha do
Equador.
Observação
O enunciado da questão solicita que sejam levadas em
consideração as informações contidas no texto 2, onde
infelizmente ocorreu uma troca no número do voo, o
que pode ter influenciado negativamente na tomada de
decisão dos candidatos

