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46) Resposta: A

52) Resposta: C

Comentário

Comentário

Os primeiros itens caracterizam bem os solos férteis do
Brasil. O processo de lixiviação, que ocorre nas regiões
de chuvas abundantes, empobrece os solos.

Embora o estado de Santa Catarina tenha várias hidroelétricas, a grande termoelétrica é a de Jorge Lacerda,
próxima a Tubarão, no município de Capivari de Baixo.
O gás natural, ainda que seja menos poluente do que o
petróleo e o carvão, não é uma fonte totalmente limpa.
Angra III está em construção no Rio de Janeiro.

47) Resposta: A
Comentário
As migrações pendulares, ou diárias, estão bem caracterizadas no item A, pois é o fluxo diário de trabalhadores. Muito comum nas regões metropolitanas.
48) Resposta: C
Comentário
Questão tradicional sobre as formações vegetais. A
descrição das características não cria dificuldades na
relação com a vegetação que caracteriza.
49) Resposta: D
Comentário
O êxodo rural e a consequente urbanização foram
intensos no Brasil e trouxeram como consequência o
inchaço urbano.
A participação da mulher vem crescendo na PEA brasileira.
O Brasil se caracteriza por uma injusta distribuição
de renda, embora tenha havido melhora nas últimas
décadas.
O crescimento vegetativo do Brasil está decrescendo,
e não aumentando.
50) Resposta: E
Comentário
Um dos maiores problemas ambientais da atualidade é
a poluição do ar nas cidades. Embora seja mais intenso
nas cidades maiores, ocorre também nas demais.
51) Resposta: B
Comentário
A Serra do Mar e a Serra Geral são divisores de água
que separam as bacias com vertente para o interior e
as do Atlântico.

53) Resposta: B
Comentário
Os prejuízos das lavouras devido às secas ocorridas,
especialmente no final de 2011, estavam relacionados
ao fenômeno La niña. Segundo dados meteorológicos
recentes estamos novamente sob a presença do El
niño, que causa chuvas abundantes no Sul e seca na
Amazônia, intensificando também a escassez de chuvas
no sertão nordestino.
54) Resposta: D
Comentário
O que melhor caracteriza a diversidade biológica da
Mata Atlântica é a sua diversidade climática, variando
do tropical ao subtropical com grande umidade.
As diferenças de altitude influenciam os climas, apresentando grande riqueza biológica.
55) Resposta: D
Comentário
O item I é falso, pois nos períodos de 1950 a 1960 e
de 1960 a 1970 o crescimento vegetativo aumentou,
embora tenha caído a natalidade.
O item II é falso, pois o aborto só existe para casos específicos, não sendo a causa da queda no crescimento
vegetativo.
56) Resposta: B
Comentário
Os Tigres Asiáticos principais são: Coreia do Sul, Hong
Kong, Formosa e Cingapura.
As alternativas não criam dificuldades para a resposta;
o comando da questão, contudo, merece ressalvas,
pois Hong Kong não é um país independente.
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57) Resposta da Udes: E

59) Resposta: E

Gabarito sugerido: C

Comentário

Comentário

O conceito de Desenvolvimento Sustentável norteou as conferências mundiais
desde a Eco-92 até a Rio+20. Contudo,
ainda não houve consenso na definição
dos seus critérios e instrumentos.

Embora o gabarito fornecido tenha sido a letra E, dando todas as
alternativas como verdadeiras, os dois primeiros itens não estão
corretos.
O Item I não pode ser considerado como verdadeiro, pois tanto na
Mesopotâmia como na China usava-se o petróleo não só na construção, mas também na iluminação, portanto como fonte de energia.
O item II não é mais verdadeiro, pois as reservas do Pré-Sal, ou
Bacia de Santos, são bem superiores da Bacia de Campos.
Portanto, a melhor resposta é a alternativa C e não a E.
58) Resposta: A
Comentário
A polêmica principal do Código Florestal é sem dúvidas o grande
embate entre ruralistas e ecologistas.
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60) Resposta: C
Comentário
Somente o item V é falso. No interior do
Nordeste o clima predominante é o semiárido. Não existe deserto climático no Brasil.
A média de chuvas no sertão nordestino
está acima de 250 mm/ano.

