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11) Resposta: 26

 Comentário

01. Incorreta. O Planalto Serrano se destaca pelos 
setores da celulose e da pecuária. O setor mineral 
está ligado ao sul (carvão mineral).

02. Correta. 
04. Incorreta. Não existe homogeneidade econômica 

pelos complexos econômicos regionais de Santa 
Catarina.

08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. O setor pesqueiro está concentrado na 

Grande Florianópolis e na região da foz do Itajaí.

12) Resposta: 44

 Comentário

01. Incorreta. Os custos da geração de energia 
nuclear são elevados devido aos dispositivos de 
segurança e à tecnologia de ponta usada. Em 
muitos países desenvolvidos, principalmente na 
Europa, ainda é uma energia muito utilizada.

02. Incorreta. Os combustíveis fósseis liberam gás 
carbônico, principalmente, que contribui para 
ampliação do efeito estufa.

04. Correta. 
08. Correta.
16. Incorreta. Os dejetos suínos têm causado danos 

ambientais significativos para o meio ambiente.
32. Correta. 

13) Resposta: 10

 Comentário

01. Incorreta. O desenvolvimento industrial brasileiro 
não se deu de forma homogênea. Foi concentra-
dor, destacando a região Sudeste. 

02. Correta. 
04. Incorreta. Apesar do desenvolvimento industrial 

dos últimos anos na Zona da Mata nordestina e 
na região Norte, a descentralização das indústrias 
paulistas ainda não são significativas para essas 
áreas.

08. Correta.
16. Incorreta. As empresas, nos dias atuais, buscam 

além de todos os benefícios mão de obra qualifi-
cada.

32. Incorreta. A partir da década de 30, o Estado 
brasileiro teve uma atuação direta no desen-
volvimento industrial do país através de Getúlio 
Vargas com a criação de estatais e  grandes obras 
políticas de seguridade trabalhista.
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64. Incorreta. A criação do Mercosul afetou bastante a 
economia da região Sul do país.

14) Resposta: 38

 Comentário

01. Incorreta. A África é dividida em: África Setentrional 
(Saara) e África Meridional (subsaariana). Lembrando 
que o Everest está localizado na Ásia.

02. Correta. 
04. Correta. 
08. Incorreta. Os combustíveis fósseis nas últimas dé-

cadas tornaram-se para muitos países africanos o 
motor da economia, ou seja, ganharam importância 
para o PIB africano.

16. Incorreta.A Linha do Equador corta a América, a 
África e a Ásia.

32. Correta. 

15) Resposta: 53

 Comentário

01. Correta. Nem sempre os conflitos ocorrem por cunho 
apenas econômico e religioso. Os conflitos podem 
também ser políticos ou étnicos.

02. Incorreta. 
04. Correta. 
08. Incorreta. Tanto os judeus como os árabes disputam 

o mesmo território, portanto o território existe.
16. Correta.
32. Correta. 

16) Resposta: 19

 Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. O aquífero pega parte do Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste do Brasil. 
08. Incorreta. O Mercosul afetou também a região Su-

deste devido à forte industrialização que lá existe. 
16. Correta.
32. Incorreta. A Unasul busca contrapor os interesses 

norte-americanos na América do Sul.

17) Resposta: 29

 Comentário

01. Correta. 
02. Incorreta. Apesar da classificação do mapa 2 levar 

em consideração também o relevo, os planaltos pre-
dominam em relação às depressões se consideradas 
as áreas. 
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04. Correta. 
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. A Guerra do Contestado foi travada nos planaltos do Paraná e Santa Catarina, ou seja, no Planalto Me-

ridional.

18) Resposta: 12

 Comentário

01. Incorreta. O clima equatorial possui baixa amplitude e em muitos casos elevada umidade relativa.
02. Incorreta. Pode possuir alta amplitude térmica devido à baixa umidade do ar e não possui longa estação chuvosa.
04. Correta. 
08. Correta.
16. Incorreta. O clima tropical litorâneo possui inverno ameno.

19) Resposta: 11

 Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. Nos rios a água contida é considerada fluviométrica e não pluviométrica, que se refere às chuvas.
08. Correta.
16. Incorreta. O texto possui uma visão ambientalista e critica o viés do novo código que favorece os ruralistas.
32. Incorreta. Devido à grande exploração agrosilvopastoril no interior e ao desmatamento nas zonas litorâneas com a 

exploração de minérios, à urbanização e à industrialização, o desmatamento em Santa Catarina foi um dos maiores 
no Brasil.

20) Resposta: 43

 Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. A classe E, ou seja, os pobres, diminuiu no período.
08. Correta.
16. Incorreta. A elite brasileira teve um acréscimo nesse período de 13% para 15,5%.
32. Correta. 


