Resolução – Geografia
Prova Amarela
11) Resposta: 21

14) Resposta: 88

Comentário

Comentário

01. Correta. Podemos utilizar como exemplo a criação da Embrapa e da Epagri.
02. Incorreta. A modernização da agricultura ocorreu voltada para o mercado externo.
04. Correta. Nas últimas décadas, foi ampliado o
crédito rural. Por exemplo: podemos citar a
política do preço mínimo.
08. Incorreta. As transformações no espaço agrário não atingiram todo o Brasil.
16. Correta. A modernização da agricultura catarinense tem como melhor expressão o sistema
integrado, que associa os interesses agroindustriais com os dos pequenos agricultores/criadores.

01. Incorreta. O Brasil possui 8% de seu território em área
temperada.
02. Incorreta. Encontra-se totalmente na porção meridional do Trópico de Capricórnio.
04. Incorreta. Santa Catarina está localizada totalmente
no Hemisfério Ocidental.
08. Correta. O único país na América do Sul cortado pelo
paralelo 0°(Equador) e pelo paralelo 23°27’S (trópico
de Capricórnio) é o Brasil.
16. Correta. Santa Catarina faz fronteira com a Argentina.
32. Incorreta. O Brasil não faz fronteira com dois países
andinos: Chile e Equador.
64. Correta. Santa Catarina está inserida no fuso oficial
do Brasil, que é o segundo fuso.

12) Resposta: 17
Comentário
01. Correta. O texto mostra claramente que uma
das vantagens de Florianópolis competitivas do
turismo é a beleza do meio físico-natural.
02. Incorreta. A alternativa dá a possibilidade ao dinamismo à indústria do turismo em Florianópolis,
e não que seja o fator responsável pela atratividade da cidade.
04. Incorreta. A Ilha de São Francisco do Sul está
localizada no litoral norte do Estado.
08. Incorreto. As planícies de marés de faixa costeira catarinense foram intensamente alteradas
pela ação antrópica.
16. Correta. Infelizmente os planos diretores municipais não são cumpridos na íntegra, sofrendo
alterações oportunistas para atender os iteresses privados.

15) Resposta: 09
Comentário
01. Correta. Na década de 80 do século XX, o Brasil alterou seu perfil migratório passando para uma área de
repulsão populacional (intensificou a saída de brasileiros).
02. Incorreta. O Estado de Minas Gerais nunca foi considerado repulsor populacional, basta lembrarmos do
ciclo da mineração.
04. Incorreta. O fluxo migratório predominante na atualidade dá-se das regiões periféricas (Exemplo: África e
América Latina) em direção às áreas centrais (América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Japão).
08. Incorreta. A alternativa não menciona países cortados pelos paralelos ao mesmo tempo.
16. Incorreta. A proposta da Alca não prevê a livre circulação de pessoas.

13) Resposta: 25
Comentário
16) Resposta: 12
01. Correta. De fato a região hachuriada corresponde à área mais industrializada do Estado.
02. Incorreta. As cidades mencionadas polarizam
diversos municípios ao redor.
04. Incorreta. As cidades de Blumenau e Brusque
destacam-se no setor têxtil.
08. Correta. O desenvolvimento industrial dessa
região teve como origem os pequenos recursos dos imigrantes.
16. Correta. Essa região, apesar de não estar próxima das fontes de matérias-primas e dos principais mercados consumidores, é um dos destaques nacionais.
32. Incorreta. A atividade ervateira concentra-se no
Planalto Catarinense.

Comentário
01. Incorreta. O número 1 apresenta a massa equatorial
atlântica.
02. Incorreta. As massas de ar mencionadas não atuam
com intensidade no nordeste brasileiro.
04. Correta. Não é usual caracterizar a formação dos ventos alísios de sudeste pela massa tropical atlântica,
pois circunscrever esses ventos ao litoral brasileiro.
08. Correta. A ata sazonal é maior sob influência da continentalidade do que da maritimidade.
16. Incorreta. A mPa eventualmente atinge a parte ocidental da Amazônia, provocando quedas bruscas da
temperatura.
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17) Resposta: 51

19) Resposta: 76

Comentário

Comentário

01. Correta. O texto destaca as características
básicas do ecossitema da Amazônia.
02. Correta. Ambientes identificados corretamente.
04. Incorreta. O ecossistema indicado caracteriza-se pelas formações herbáceas.
08. Incorreta. A Mata de Araucária encontra-se
no Planalto Arenito-Basáltico.
16. Correta. A Mata Atlântica foi intensamente
alterada por vários fatores, entre eles a urbanização e a industrialização.
32. Correta. O ecossistema pantaneiro é classificado como uma formação complexa.
64. Incorreta. A mata de galeria é encontrada
as margens dos rios brasileiros.

01. Incorreta. A Rússia foi incorporada ao G-7 em 1997 por
seu poderio militar.
02. Incorreta. Levando em consideração, o atraso do fuso
brasileiro (–3 h) em relação ao GMT, é incorreto afirmar
que eram 11h51 no Brasil.
04. Correta. Os interesses prevalecem, haja vista a questão
do Protocolo de Kyoto e a invasão do Iraque em 2003.
08. Correta. Baseado no princípio discutível de que o fundamentalismo islâmico tem como uma de suas bases o conflito cristianismo versus islamismo, podemos dizer que
em parte os atos terroristas são um combate ao modo de
vida ocidental.
16. Incorreta. O México não pertence ao G-8.
32. Incorreta. A Rússia não possui alto poder de investimento externo.
64. Correta. Os Estados Unidos e a Rússia são exemplos de
grandes devedores mundiais.

18) Resposta: 07
Comentário
01. Correta. Os desequilíbrios ambientais iniciam com os ciclos econômicos, como a expansão da cafeicultura no interior paulista.
02. Correta. O extrativismo vegetal caracterizase por ser desenvolvido em áreas relativamente isoladas com baixas densidades populacionais e deficiente infra-estrutura de escoamento.
04. Correta A desertificação (arenização) é fruto da intensa exploração dos solos tanto pela
pecuária quanto pela agricultura mecanizada.
08. Incorreta. A utilização do carvão vegetal é
uma das origens do desflorestamento das
formações vegetais nativas.
16. Incorreta. A região Norte possui grande disponibilidade de água.

20) Resposta: 60
Comentário
01. Incorreta. O desemprego conjuntural é fruto de crises
econômicas.
02. Incorreta. Foi o fordismo que intensificou a divisão do
trabalho e fracionou as etapas do processo produtivo.
04. Correta. A flexibilização dos processos produtivos tem
como objetivo melhorar a competitividade.
08. Correta. O sistema just in time (toyotismo) propõe a racionalização do fluxo de insumos e a redução dos custos.
16. Correta. O fordismo basea-se na padronização e na produção em larga escala.
32. Correta. A empregabilidade, isto é, a adequação da
capacitação da força de trabalho, é a principal necessidade da mão-de-obra atual.

Discursiva
A caatinga é uma formação vegetal arbustiva e herbácea, essencialmente xerófita, esparsa, de raíses grossas e profundas para melhor captação de água, com folhas normalmente Miúdas, grossas e cerosas, com espécies portadoras de
espinhos. Tais características são típicas de um clima semi-árido, que apresenta elevadas médias térmicas anuais e baixos
índices pluviométricos. A exemplo de espécies vegetais, de uma forma geral, encontramos variedades de cactos e bromélias.
Socialmente a população é pobre, e a maioria das pessoas se sustenta através da pecuária extensiva de corte e da
agricultura de subsistência.
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