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Como as migrações são feitas a partir do norte da África, o mar Mediterrâneo é a rota mais lógica e curta para a Europa 
e, por sua vez, a mais perigosa.
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O continente Antártico é coberto por 98% de gelo durante todo o ano, além de ser cercado pelo oceano Antártico.
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II. Falsa. Não são considerados refugiados quando são afetados por catástrofes naturais, pois os governos dos países 
procuram ajudar a sua população. Caso essas pessoas tenham dificuldade para sobreviver, elas sairão do país de 
origem e serão consideradas migrantes em outros países.

III. Falsa. Um refugiado pode ser expulso de um país que o acolheu, quando gera risco para o país receptor, contudo não 
há exceções o refugiado não pode ser enviado para um país onde sofrerá novamente risco de morte.
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a) Correta.
b) Incorreta. Veranico ocorre no outono ou no inverno.
c) Incorreta. O veranico é o aumento da temperatura no outono.
d) Incorreta. O clima tende a ficar seco, e não úmido.
e) Incorreta. Essa alternativa refere-se ao fenômeno de Friagem Amazônica. 
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II. Falsa. O Brasil é considerado um país emergente.
IV. Falsa. Muitos países subdesenvolvidos sobrevivem do setor terciário ou da exportação de commodities para mercado 

externo.
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a) Incorreta. O transporte coletivo diminui o número de veículos nas ruas e, por sua vez, a poluição.
b) Incorreta. A população mais pobre tende a morar nas zonas periféricas das grandes cidades e se desloca por grandes 

distâncias para seus empregos.
c) Correta.
d) Incorreta. Florianópolis não possui transporte marítimo público.
e) Incorreta. A setorização urbana é benéfica para a mobilidade urbana, contudo continuaria havendo a necessidade de 

transporte público.
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Do ponto A para o B, temos: Planície do Pantanal, Planaltos da Bacia do Paraná, depressão Periférica da Borda Leste da 
Bacia do Paraná e, por último, Escudo Cristalino do Atlântico Leste.
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O subcontinente indiano é a região onde estão localizados Índia, Butão, Bangladesh, Paquistão, Nepal, Sri Lanka e Mal-
divas, países pobres e, portanto, com pouca população de classe média. A Índia disputa recursos hídricos com a China e 
o Paquistão; o hinduísmo é a principal religião, que é politeísta; possui grande produção de cereal, principalmente o arroz.
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a) Incorreta. Mapas-Múndi geralmente utilizam escalas menores, com valores acima de 1/30.000.000.
b) Correta.
c) Incorreta. A representação da Ilha de Santa Catarina utiliza uma escala grande, com valores muito inferiores a 

1/1.000.000.
d) Incorreta. O estado de Santa Catarina é representado com uma escala menor, geralmente superior a 1/500.000.
e) Incorreta. Ao transferir uma representação de escala 1/10.000 para 1/100.000 perde-se muitos dados de precisão, 

portanto esse processo não é recomendado.
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Todas as alternativas estão corretas.


