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40) Resposta: B
Comentário
I. Verdadeira.
II. Verdadeira.
III. Verdadeira.
IV. Falsa. A falta de industrialização do Sul da Itália está relacionada, em grande parte, ao controle da economia mantido
pela máfia, com uma estrutura agrária retrógrada.
V. Falsa. A Itália de modo geral é carente em recursos minerais e petróleo. O acúmulo de riqueza do comércio explica
a industrialização do Norte.
41) Resposta: E
Comentário
O Rio Ródano, apesar de também ser francês, atravessa a França e deságua em Marselha, não atravessando Paris. O
Danúbio nasce na Floresta Negra na Alemanha e deságua no Mar Negro na Ucrânia.
O Reno deságua na Holanda depois de atravessar o Oeste da Alemanha.
O Tâmisa é um rio inglês.
42) Resposta: E
Comentário
Todos as alternativas estão corretas. O intemperismo quimíco modifica também a estrutura química.
43) Resposta: B
Comentário
O clima de Santa Catarina caracteriza-se pela grande amplitude térmica, se comparado aos outros climas do Brasil, e
tem chuvas bem distribuídas.
Poderia criar confusão o clima temperado subtropical, mas em função de estar escrito no item A que conta com estação
seca no inverno e chuvas no verão torna essa alternativa errada.
44) Resposta: A
Comentário
A região Sudeste é a mais populosa e também a mais industrializada do país.
45) Resposta: C
Comentário
I. Falsa. A Lua, como o Sol, surge no Leste e se põe no Oeste.
II. Falsa. O Cruzeiro do Sul, assim como todas as constelações e estrelas, estão em movimento.
III. Verdadeira.
IV. Falsa. A distância em graus do Meridiano de Greenwich é o conceito de Longitude, e não de Latitude.
V. Verdadeira.
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46) Resposta: D
Comentário
As regiões climatobotânicas distintas do Nordeste são: a Zona da Mata, ou Litoral, o Agreste, o Sertão e o Meio-Norte.
47) Resposta: E
Comentário
Todos os itens são verdadeiros.
O assunto cobrado na questão é muito interessante e atual, mas o detalhamento exigido é desafiante.
48) Resposta: C
Comentário
A descrição do texto caracteriza o terremoto.
A tectônica das placas é a teoria que explica a Deriva Continental de Wegener.
49) Resposta: E
Comentário
Em função dos 50 anos do Golpe Militar, o assunto era previsível. Os itens não apresentam grandes dificuldades.
50) Resposta: E
Comentário
O capitalismo consumista exige renovação constante, criando uma grande quantidade de lixo eletrônico. Além de retirar
da natureza grande quantidade de recursos, é uma ameaça ao meio ambiente, colocando-se assim como uma ameaça
também ao desenvolvimento sustentável.
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