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11) Resposta: 18
Comentário
01. Incorreta. Atualmente os municípios catarinenses de
Navegantes e Itajaí destacam-se pela exportação de
pescados para a América Latina. Como exemplo as empresas Costa Sul Pescados, Pescados Kowalsky, Femepe
e Gomes da Costa.
02. Correta.
04. Incorreta. O vento sul que predomina no litoral catarinense é devido  à atuação da massa polar atlântica.
08. Incorreta. O Domínio das Araucárias ocupa áreas do
Planalto Meridional.
16. Correta.
32. Incorreta. Devido à colonização pelos açorianos das
áreas do litoral catarinense, e o consumo de farinha
de mandioca e de pescados não é tão expressivo como
sugere a alternativa.
12) Resposta: 03
Comentário
01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. A litosfera corresponde à crosta continental e
oceânica – Sial e Sima – que é formada pelos minerais
menos densos da estrutura interna da Terra.
08. Incorreta. Abalos sísmicos e atividades vulcânicas são
considerados agentes internos do relevo.
16. Incorreta. Há diversos agentes externos que atuam no
desgaste do relevo, especialmente a ação da água nas
baixas latitudes, através das chuvas, dos rios e do intemperismo químico.
13) Resposta: 20

Na alternativa 04 a palavra sensível foi utilizada
no sentido de "evidente"/"expressivo". Esse tipo de
linguagem não é comum nos livros didáticos em
virtude das diversas interpretações possíveis.
02. Incorreta. Lages não está localizada no litoral.
Balneário Camboriú e Florianópolis apresentam os melhores índices de desenvolvimento
humano de Santa Catarina.
04. Correta. A palavra "sensível" foi utilizada no
sentido de evidente/expressivo. Esse tipo de
linguagem não é comum nos livros didáticos
em virtude das diversas interpretações possíveis.
08. Incorreta. O programa de liberalização econômica implementado na década de 1990,
foi um plano nacional lançado no Governo
Collor.
16. Correta.
14) Resposta: 17
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. O neocolonialismo do século XX só
fez aumentar a fome no continente africano.
04. Incorreta. O processo de islamização está
relacionado à expansão islâmica a partir do
século VII proveniente do Oriente Médio.
08. Incorreta. O apartheid foi um movimento de
segregação racial vigente na África do Sul
durante a segunda metade do século XX.
16. Correta.
15) Resposta: 05

Comentário

Comentário

01. Incorreta. A estrutura viária conta com importantes
ferrovias, hidrovias e rodovias federais, garantindo as
exportações dos produtos catarinenses.

01. Correta.
02. Incorreta. A BR-277 é uma importante rodovia
transversal que atravessa o Estado do Paraná.
04. Correta.
08. Incorreta. Todos os sistemas de transportes
brasileiros foram incluídos no processo de
privatização iniciado no Brasil a partir da
década de 1990.
16. Incorreta. Foi no auge  da  economia  cafeeira  
que  as  ferrovias tiveram seu melhor momento na história dos transportes brasileiros.

Observação:
A alternativa 01 foi considerada incorreta pela UFSC. Na visão
do Departamento de Geografia a alternativa é correta. Quando
analisamos de maneira mais específica as seguintes estruturas
viárias: os eixos férreos Tereza Cristina (Sul), Dona Francisca
(Norte); os complexos portuários de São Francisco do Sul,
Navegantes, Itajaí e Imbituba e as BR 101, 280, 282 e 470, observamos a importância destas para a garantia das exportações
catarinenses.



16) Resposta: 12
Comentário
01. Incorreta. Brasília, Goiânia e Belo Horizonte distam
mais de 200 km do litoral.
02. Incorreta. A urbanização brasileira representa
um dos aspectos da transição de uma economia
agrário-exportadora para uma economia urbanoindustrial, fato que ocorreu no século XX, quando
a indústria se tornou o setor mais importante da
economia nacional.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Megalópole é o processo de conurbação
de duas ou mais metrópoles, não obrigatoriamente
globais e de um mesmo país.
17) Resposta: 42

01. Incorreta. Do total de 100 unidades de energia
emitida pelo Sol que chegam ao topo da atmosfera,
45 unidades são absorvidas pelo solo.
02. Correta.
04. Incorreta. Parte da radiação solar antes de chegar
à superfície terrestre é interceptada pela camada de
ozônio e outros gases e partículas sólidas e também
pelas nuvens, as quais absorvem 3 unidades da
energia emitida pelo Sol.
08. Incorreta. As nuvens são importantes refletoras de
calor, podendo ser responsáveis por até 23 unidades do albedo planetário.
16. Incorreta. A camada de ozônio, situada na estratosfera, é responsável por filtrar a radiação ultravioleta
que pode causar o câncer de pele.
32. Correta.
19) Resposta: 28
Comentário

Comentário
01. Incorreta. O Brasil é um país de industrialização
tardia, num modelo de substituição de importações
a partir da primeira metade do século XX.
02. Correta.
04. Incorreta. A Segunda Guerra (1939-1945) estimulou
a produção interna no Brasil, a partir da necessidade da produção industrial  para atender a demanda
nacional.
08. Correta.
16. Incorreta. O Governo de Getúlio Vargas marcou a
intervenção estatal em vários setores da economia,
especialmente o parque industrial brasileiro.
32. Correta.

01. Incorreta. A América do Norte está totalmente
localizada no hemisfério setentrional.
02. Incorreta. A Austrália não está localizada na Ásia
e não é considerada tigre ou dragão asiático.
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Os países membros do Mercosul não
se situam ao sul do círculo polar Antártico e são
banhados pelo oceano Atlântico.
20) Resposta: 18
Comentário
01. Incorreta. Os elevados índices de pobreza verificados nos continentes africano e asiático estão relacionados principalmente a fatores de exploração
colonial.
02. Correta.
04. Incorreta. A prática extensiva da agricultura itineran-

18) Resposta: 34
Comentário



