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As bancas elaboradoras esperam obter da maioria dos candidatos respostas como as que seguem. 

No entanto, para a correção das provas, outras respostas também poderão ser consideradas, 

desde que corretas. 

 

GEOGRAFIA 

1ª QUESTÃO 

A) A apropriação do espaço pelo homem ocasionou mudanças no campo térmico, proporcionando 

em diversas cidades do mundo, uma diferença no tempo de absorção da energia solar de 

comprimento de ondas curtas, disponível durante o dia, bem como da reemissão da energia de 

ondas longas da superfície da Terra para a Atmosfera, durante a noite, contribuindo para o 

aumento da temperatura durante o dia e para o resfriamento mais lento durante a noite. 
 

B) A produção do calor artificial nos meios urbanos está associada aos veículos automotivos, aos 

complexos industriais, à utilização de ar condicionado e de ventiladores. 

 

 

 

2ª QUESTÃO 

A) Argélia; Líbia; Egito; Jordânia; Iêmen; Arábia Saudita; Líbano; Síria. 

     Também: Palestina; Omã; Mauritânia; Marrocos; Djibuti; Barein; Iraque; Kuwait... 

B) O Facebook e o Twitter têm sido usados na mobilização da população e na organização de 

protestos. A rede de TV Al Jazeera tem sido usada na cobertura e divulgação dos movimentos. 

 

 

 

3ª QUESTÃO 

A) A ação humana influi para a inundação, pois, com sua ação por meio de entupimento da rede 

pluvial devido a lançamento de objetos diversos e sedimentos, minimiza-se o potencial de 

escoamento das águas superficiais.  
 

B) O evento de maré alta (Sizígia) associada a chuvas concentradas e acumuladas, potencializa as 

inundações, pois dificulta o deságue na foz dos cursos fluviais exorréicos. 
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4ª QUESTÃO 

Na ilustração, são apresentados os padrões médios de consumo por região do mundo em 

comparação aos recursos existentes no planeta. Assim, se todo o mundo consumisse nos mesmos 

padrões norte-americanos, mais de cinco planetas Terra seriam necessários, o que mostra que a 

adoção do modelo de consumo norte-americano é insustentável. Os recursos necessários à 

sustentação de um padrão de consumo elevado como esse são explorados em todo o planeta. 

Os países desenvolvidos e industrializados produzem artigos com tecnologias mais avançadas e 

aplicam estratégias comerciais para renovação rápida desses artigos. A economia se mantém 

aquecida, mas as consequências ambientais são negativas, seja pela superexploração dos recursos 

naturais, pela matriz energética adotada (baseada no petróleo), seja pela produção de lixo e pela 

poluição atmosférica.  

Os países latino-americanos são, em geral, industrializados e em desenvolvimento, sendo, ao 

mesmo tempo, fornecedores de bens primários (commodities) e consumidores dos produtos e das 

tecnologias dos países industrializados desenvolvidos. Entre todas as regiões apontadas na figura, 

os níveis de consumo dos países da América Latina seriam relativamente próximos ao que o 

planeta Terra poderia suportar; contudo, os níveis de consumo nesses países são muito desiguais, 

havendo áreas de consumo equivalente ao dos países desenvolvidos e áreas de extrema pobreza. 

Será valorizada, na correção, a capacidade de o aluno analisar a figura e estabelecer comparações 

entre as duas regiões solicitadas, bem como a coerência na argumentação e a clareza do texto. 

 

 

5ª QUESTÃO  

A) O fim da disputa permite melhorar a fiscalização e a arrecadação dos tributos e impostos pelos 

dois Municípios e possibilita a realização de acordos para o resgate dos valores que, na maioria 

das vezes, foram pagos em juízo pelas empresas devido à dificuldade de efetuar o pagamento pela 

incerteza de a qual Prefeitura caberia receber esse pagamento. 

B) O Município de Serra pode se beneficiar economicamente, pois, com o aumento da população 

devido à anexação de novos bairros, aumentará o repasse de recursos federais como os do Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM), e abre-se a possibilidade de o Município obter investimentos 

para a construção de um porto de águas profundas em Praia Mole, devido à inclusão de 

Carapebus no Município Serrano. 

 


