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40) Resposta: D
Comentário
As Zonas de Iluminação estão delimitadas por estes paralelos, que estão relacionados também com as estações do
ano.
41) Resposta: D
Comentário
A teoria da Tectônica das Placas confirma a teoria da Deriva continental de Wegener. A divisão da Pangeia em Laurásia
e Gondwana ocorreu na era Mesozoica e a Antártida fazia parte do continente do Sul
42) Resposta: E
Comentário
Europa e Antártida não têm terras nas regiões intertropicais. Os climas quentes e úmidos favorecem a biodiversidade.
O período de chuvas no Hemisfério Sul é no verão austral. Por estar perto do Equador, as amplitudes térmicas anuais
são baixas.
43) Resposta: A
Comentário
A Inversão Térmica ocorre devido à penetração de uma frente fria, no caso do Brasil ocasionado pelo avanço da Massa
Polar Atlântica. A poluição humana intensifica as consequências do fenômeno.
44) Resposta: A
Comentário
A promulgação da Constituição garante os direitos das minorias, mas evidentemente não acabou com os conflitos de
terras.
45) Resposta: B
Comentário
O conhecimento das regiões geoeconômicas do Estado e suas características facilitam o acerto desta questão.
46) Resposta: C
Comentário
A Noruega é um país peninsular e não insular.
A Itália é um pais do mediterrâneo e não do Atlântico.
A Grécia é um país com grandes problemas sociais e econômicos, estando longe de ser um dos países mais ricos da
Europa.
A Hungria só entrou na UE em 2004 com mais nove países.
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47) Resposta: D
Comentário
Novamente o conhecimento das regiões geoeconômicas catarinenses favorecia o acerto da questão.
O item I é falso, estas características são do Planalto Norte e Nordeste do Estado.
O item III é falso, o carvão é do Sul do Estado e está longe de ter resultados excelentes.
O item IV é falso, cana-de-açúcar não é destaque no Estado e a indústria de celulose está relacionada ao Planalto Serrano.
48) Resposta: B
Comentário
O petróleo é a fonte de energia mais consumida no mundo atual. A queda recente no preço do barril está relacionado
à grande produção de óleo de xisto dos EUA.
O controle estatal do petróleo na Venezuela ocasionou que na sua produção, embora tenha as maiores reservas na
América Latina, não é o maior produtor.
49) Resposta: B
Comentário
Os meandros são as sinuosidades (curvas) descritas por um rio, não estando relacionado à morfologia do litoral.
50) Resposta: A
Comentário
O item V é falso, pois megalópole está relacionado com a integração de metrópoles, e não a capitais regionais.
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