Resolução – Geografia
Prova Amarela
Comentário
11) Resposta: 09

13) Resposta: 20

Comentário

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. O relevo da região é caracterizado por cotas altimétricas médio–baixa.
04. Incorreta. Os rios de águas escuras apresentam elevado grau de material orgânico em decomposição.
08. Correta.
16. Incorreta. Igarapé é o nome genérico de
"pequeno curso d'água", palavra que no
Brasil foi adotada do nheengatu, a língua
geral, originária do tupi-guarani. O igarapé
(igara, que significa "embarcação escavada no tronco de uma só árvore" e pé, que
significa "caminho"), em termos científicos
significa cursos de água amazônicos de
primeira ou segunda ordem, braços estreitos de rios ou canais existentes em grande número na Bacia Amazônica, caracterizados por pouca profundidade, e por correrem quase que no interior da mata.
32. Incorreta. A partir da segunda metade do
século XIX, o ciclo da borracha deu novo
impulso à ocupação da região.

01. Incorreta. O Planalto de Mafra não está localizado no sul
do Estado. Os terrenos do sul de Santa Catarina, onde
exploramos o carvão mineral, são formações sedimentares da Era Paleozóica.
02. Incorreta. O mármore não é a principal fonte de matériaprima nas siderúrgicas. Outro erro: o Brasil não possui
dobramentos modernos.
04. Correta.
08. Incorreta. As rochas sedimentares são formados por minerais metálicos e não-metálicos.
16. Correta.

Obs.: Os igarapés são os braços de água
que ligam dois rios ou um rio a um lago.
O gabarito divulgado pela Universidade
considerou a alternativa incorreta. Na nossa concepção a alternativa está correta.
12) Resposta: 13
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Com base no mapa, o trabalho
infanto-juvenil na região Sul é mais verificado no setor agropecuária e no doméstico.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Do ponto de vista legal, os brasileiros com idade igual ou superior a 14
anos podem exercer atividade produtiva
apenas na condição de aprendiz.

14) Resposta: 20
Comentário
01. Incorreta. A rede urbana brasileira não é homogênea.
02. Incorreta. A BR 282 liga o leste–oeste do Estado de Santa Catarina.
04. Correta.
08. Incorreta. O início da urbanização de Florianópolis não
possui relação com as atividades industriais. Até hoje a
base econômica da cidade está ligada à prestação de
serviços, ao turismo, à tecnologia e ao pólo universitário.
16. Correta.
15) Resposta: 92
Comentário
01. Incorreta. Os problemas ambientais começaram nos
países que passaram pela Revolução Industrial clássica.
02. Incorreta. Brasil e Angola não frazem parte dos países
do Eixo Norte.
04. Observação. Embora não existam estudos conclusivos
sobre o tema, a alternativa pode ser considerado correta
em virtude da utilização de expressão "em parte".
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. De acordo com os estudos científicos, o Furacão Catarina está relacionado ao aquecimento global. A
Corrente dos Agulhas banha a porção meridional da África.
64. Correta.
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16) Resposta: 10
Comentário
01. Incorreta. O custo de instalação inicial e médio–
alto.
02. Correta.
04. Incorreta. O petróleo não é renovável.
08. Correta.
16. Incorreta. A região Norte não possui termonucleares e as regiões citadas possuem grande disponibilidade de recursos hídricos.
32. Correta.

08. Incorreta. Ao utilizar a expressão "adesão completa a uma economia de mercado nos moldes capitalistas" devemos levar em consideração: a relação de produção e consumo, a elaboração e aplicação de leis trabalhistas, o cumprimento das leis
de marcas e patentes. Obs.: Muitos países não reconhecem a China como uma economia de mercado.
16. Incorreta. A China possui atualmente outros pontos de tensão: Tibete e Taiwan e não pretendem
reintegrar o arquipélago japonês.
32. Correta.
Obs.: Não concordamos com o gabarito da UFSC.

17) Resposta: 35
Comentário
01. Incorreta. Os vicentistas e açorianos ocuparam o
litoral catarinense, respectivamente, nos séculos
XVII e XVIII. Os tropeiros paulistas ocuparam o Planalto Serrano no século XVIII.
Obs.: Não concordamos com o gabarito, pois a
questão apresenta os séculos de forma incorreta,
já que os tropeiros começaram a ocupar o Planalto Serrano no final do século XVII e início do XVIII.
02. Correta.
08. Incorreta. A alternativa está totalmente incorreta.
16. Incorreta. Nos dias atuais, Santa Catarina apresenta-se como um dos Estados mais industrializados
do País.
32. Incorreta. Nos campos catarinenses predomina a
pecuária extensiva e a marca forte da cultura
tropeira e gaúcha.

19) Resposta: 19
Comentário
01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. As capitais do complexo Centro–Sul que
estão ao sul de capricórnio são: Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.
08. Incorreta. A capital catarinense encontra-se ao sul
do paralelo 23°27" sul.
16. Correta.
32. Incorreta. O Acre encontra-se no extremo ocidental do País.

20) Resposta: 38
Comentário

18) Resposta: 06
Comentário
01. Incorreta. A China é hoje o país que mais atrai investimentos estrangeiros, cresce economicamente a uma média de 9% ao ano e possui superávit
comercial em sua balança.
02. Correta. Obs.: Desde 1978, Deng Xiao-Ping aplicou a política das "quatro modernizações: indústria; defesa; agricultura; e ciência e tecnologia." Vale
destacar que o atual crescimento chinês possui
intensa relação com as políticas industriais que atraíram os investimentos estrangeiros ao país.
04. Correta.
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01. Incorreta. Nas regiões Norte e Nordeste a duração dos dias e das noites apresentam pequena variação. Obs.: Estes Estados não entram no horário
de verão.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. Apenas 8% do território brasileiro encontra-se na zona temperada do Sul.
16. Incorreta. A massa citada não atua no território
catarinense.
32. Correta.
64. Incorreta. O clima tropical úmido não atua em toda
a extensão dos Estados do Nordeste.

