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11) Resposta: 09

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. 
 O escudo brasileiro não constitui um dobramento moderno. 
04. Incorreta. Os continentes mais afetados pelas atividades vulcânicas são aqueles que constituem o Círculo de Fogo 

do Pacífico, no caso Ásia, Oceania e América.
08. Correta.
16. Incorreta. As cinzas vulcânicas são compostas por partículas de rochas e minerais, misturadas numa nuvens de 

vapor d’água e gases de diversos tipos como SO2, SO, CO2, CO, NOX, H2 etc. Esses gases, bem como as partículas, 
podem promover chuvas ácidas ou afetar as turbinas de aeronaves com o material particulado.

32. Incorreta. A atividade vulcânica está concentrada no Círculo de Fogo do Pacífico.

12) Resposta: 26

 Comentário

01. Incorreta. A Bacia do Paraguai drena a região do Pantanal, muito distante de áreas litorâneas.
02. Correta.
04. Incorreta. Os rios das Bacias do Paraguai e do Paraná são considerados perenes e não compreendem o domínio 

da caatinga.
08. Correta.
16. Correta.

13) Resposta: 83

 Comentário

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. A capital do Maranhão adota a mesma hora que a capital catarinense, e com o horário de verão passa a 

ter uma hora atrasada em relação a Florianópolis.
08. Incorreta. Florianópolis está situada no 3º fuso horário em relação ao Meridiano de Greenwich.
16. Correta.
32. Incorreta. O Pará está totalmente inserido no fuso de 45o oeste.
64. Correta.

14) Resposta: 24

 Comentário

01. Incorreta. De acordo com o texto o motivo dos conflitos envolve a questão religiosa e a geopolítica com Israel.
02. Incorreta. A porção oriental do Egito tem limite com o Mar Vermelho.
04. Incorreta. As poucas características em comum entre as religiões refletem seu caráter monoteísta, e durante a 

década de 1960 o Egito atacou Israel.
08. Correta.
16. Correta.
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15) Resposta: 56

 Comentário

01. Incorreta. Os países de economia planificada compreendiam o Segundo Mundo, em sua maioria sob influência 
soviética, e os países agroexportadores capitalistas formavam o Terceiro Mundo, em grande parte alinhados aos 
Estados Unidos.

02. Incorreta. A desigualdade entre o Eixo Norte e o Eixo Sul ainda é marcante no processo de globalização, marcada 
por interesses geopolíticos e econômicos mais aprofundados, e restrita cooperação entre os países.

04. Incorreta. Há sérias restrições aos fluxos migratórios de latino-americanos e africanos para os países hegemônicos, 
além das inúmeras barreiras protecionistas para algumas commodities. 

08. Correta.
16. Correta.
32. Correta.

16) Resposta: 41

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. O Brasil foi marcado por uma industrialização tardia ou retardatária e, apesar do interesse dos países 

hegemônicos, como a Inglaterra, a conjuntura europeia e os interesses ingleses não passavam pelo auxílio na pro-
dução de bens de equipamento.

04. Incorreta. 
08. Correta.
16. Incorreta. Durante o período de 1950 a 1980 houve um fortalecimento da indústria no Sudeste como o setor auto-

mobilístico, concentrado na região metropolitana de São Paulo, e o setor petroquímico estatal, por exemplo.
32. Correta.
64. Incorreta. As políticas regionais de desenvolvimento atenderam a grandes projetos econômicos e não promoveram 

melhor distribuição de renda às regiões.

17) Resposta: 05

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. A geomorfologia catarinense possui grande diversidade como planalto, serra, planície, depressão e 

cuestas.
04. Correta.
08. Incorreta. A ocorrência de neve está associada às baixas temperaturas e a pressão atmosférica mais elevadas.
16. Incorreta. Os municípios de Campos Novos e Caçador às mesorregiões Serrana e Oeste, respectivamente.

18) Resposta: 18

 Comentário

01. Incorreta. Os mangues são encontrados predominantemente em áreas tropicais marcadas pela baixa amplitude 
térmica.

02. Correta.
04. Incorreta. Essas áreas de preservação permanente eram ocupadas ilegalmente pela população de baixa renda 

segundo o texto: atualmente, em algumas áreas de Santa Catarina têm sido alvo da especulação imobiliária da 
população de maior poder aquisitivo.

08. Incorreta. Os mangues no Brasil são encontrados do Amapá a Santa Catarina.
16. Correta.
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19) Resposta: 14

 Comentário

01. Incorreta. 
No Brasil, a base material da reprodução da sociedade capitalista foi fundamentada em forte concentração de renda.
02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. A sociedade capitalista foi gestada no palco europeu e fortalecida pelo modelo do trabalho assalariado.
32. Incorreta. A política neoliberal prega os ideais de estado mínimo.

20) Resposta: 73

 Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. 
A industrialização acelerada exige maior treinamento para os trabalhadores urbano-industriais.
04. Incorreta. Nos países de acelerada industrialização há o fortalecimento da agroindústria, subordinando cada vez 

mais o meio rural-agropecuário ao meio urbano-industrial.
08. Correta.
16. Incorreta. Esses países costumam apresentar grande desigualdade no campo, onde a agroindústria, a agricultura 

comercial, convive com métodos rudimentares de produção.
32. Incorreta. China e África do Sul estão inseridos no mesmo grupo do Brasil, e o Canadá é um país já industrializado 

do Eixo Norte.
64. Correta.


