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RESOLUÇÃO DA PROVA DO ESsa – SARGENTO DAS ARMAS 

GEOGRAFIA: 

 

Solução:  

a) Semi-árido - Ocorrência: região nordestina no sertão também denominado de polígono das secas. 

Características: 

 Temperatura média: 25° a 27° C (baixa amplitude térmica). 

 Precipitação: 750 mm por ano (chuvas escassa e mal distribuídas). 

 Observação: regulada pela mEa e mTa, influenciada pelo relevo e baixa umidade com chuvas intensas 

em fevereiro, março, abril. A mEa leva umidade ao sertão. 

b) Subtropical - Ocorrência: ao sul do trópico de capricórnio (sul de SP, PR, SC, RS). 

Características: 

 Temperatura média: 18° C (alta amplitude térmica com verão quente e inverno frio); 

 Precipitação: 1500 a 1800 mm por ano (chuvas bem distribuídas durante o ano); 

 Observação: regulada pela mTa (quente e úmida no verão), mTc e mPa. 

c) Litorâneo úmido - Ocorrência: regiões litorâneas do sudeste e nordeste. 
Características: 

 Temperatura média: superior a 20° C (baixa amplitude térmica principalmente no Nordeste devido à 
maritimidade); 

 Precipitação: 1500 a 2000 mm por ano (SE: verão chuvoso e inverno seco, NE: verão seco e inverno 
chuvoso); 

 Observação: regulada pela mEa (quente e úmida no verão) e mTa. 
d) Equatorial úmido - Ocorrência: grande parte da Amazônia (próximo da linha do equador). 
Características: 

 Temperatura média: 25° C (baixa amplitude térmica); 

 Precipitação: 2500 a 3000 mm por ano (chuvas abundantes com menor intensidade setembro a 
outubro); 

 Observação: regulada pela mEc (quente e úmida devido à evapotranspiração com maior umidade no 
verão). 

e) Tropical - Ocorrência: quase todo Centro-oeste, partes do sudeste e nordeste. 

 Temperatura média: 20° C (amplitude térmica varia de 5 °  a 7 °); 

 Precipitação: 1000 a 1500 mm por ano (verão chuvoso e inverno seco); 

 Observação: regulada pela mTc (quente e úmida no verão) e mTc e mEc. 
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Solução:  

a) Efeito Coriólis: causa deflecção dos ventos e age latitudionalmente (aproxima e afasta) em grandes 

massas.  

 
 

b) É o ar em movimento com temperatura e umidade definidas. 

c) El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas 

superficiais no Oceano Pacífico Tropical. Altera o clima regional e global, mudando os padrões de vento a 

nível mundial, afetando assim, os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. 

d) O La Niña é um fenômeno natural que, oposto ao El Niño, consiste na diminuição da temperatura da 

superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental. Assim como o El Niño, sua ocorrência 

gera uma série de mudanças significativas nos padrões de precipitações e temperatura ao redor da Terra. 

e) Doldrums: Calmaria na região equatorial dos Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. A expressão é de uso 

histórico marítimo. 

 

 
Solução: 
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a) Sertão: Está localizado, em quase sua totalidade, no interior da Região Nordeste, sendo sua maior 

zona geográfica. Possui clima semi-árido. Em estados como Ceará e Rio Grande do Norte chega a alcançar 

o litoral, e, descendo mais ao sul, alcança a divisa entre Bahia e Minas Gerais.  

b) Zona da Mata: Localizada no leste, entre o Planalto da Borborema e a costa, estende-se do Rio Grande 

do Norte ao sul da Bahia. As chuvas são abundantes nesta região. Recebeu este nome por ter sido coberta 

pela Mata Atlântica. Os cultivos de cana-de-açúcar e cacau substituíram as áreas de florestas. É a zona 

mais desenvolvida da Região Nordeste. 

c) Agreste: É uma faixa de transição entre o Sertão e a Zona da Mata. É a menor zona geográfica da 

Região Nordeste. Está localizada no alto do Planalto da Borborema, um obstáculo natural para a chegada 

das chuvas ao sertão.  

d) Meio-Norte: É uma faixa de transição entre a Amazônia e o Sertão nordestino. Engloba o estado 

do Maranhão e o oeste do estado do Piauí. Esta zona geográfica também é conhecida como Mata dos 

Cocais.  

e)  Recôncavo baiano: é a região geográfica localizada em torno da Baía de Todos-os-Santos, abrangendo 

não só o litoral, mas também toda a região do interior. 

 

 
 

Solução: 

a) IIRSA - A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, ou simplesmente IIRSA, 

é um programa conjunto dos governos dos 12 países da América do Sul que visa a promover a integração 

sul-americana através da integração física desses países, com a modernização da infraestrutura de 

transporte, energia e telecomunicações, mediante ações conjuntas. Pretende-se, assim, estimular a 

integração política, econômica, sociocultural da América do Sul. 

b) AlCA - A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) foi uma proposta feita pelo presidente dos 

Estados Unidos, Bill Clinton, durante a Cúpula das Américas, em Miami, no dia 9 de dezembro de 1994, 

com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos, formando assim uma 

área de livre comércio. 

c) OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte ou NATO (North Atlantic Treaty Organization)  é 

uma organização militar que se formou no ano de 1949. Ela foi constituída no contexto histórico da 

Guerra Fria, como forma de fazer frente à organização militar socialista Pacto de Varsóvia, liderada pela 

ex-União Soviética e integrada por países do leste europeu. A OTAN existe e atua até os dias de hoje, 
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enquanto o Pacto de Varsóvia deixou de existir na década de 1990, com a crise do socialismo no leste 

europeu. 

d) IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é uma fundação pública da administração 

federal brasileira criada em 1934 e instalada em 1936 com o nome de Instituto Nacional de Estatística seu 

fundador e grande incentivador foi o estatístico Mário Augusto Teixeira de Freitas. O nome atual data 

de 1938. A sede do IBGE está localizada na cidade do Rio de Janeiro. O IBGE tem atribuições ligadas 

às geociências e estatísticas sociais, demográficas e econômicas, o que inclui realizar censos. 

e) ALADI - A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) foi criada em 1980 para promover o 

desenvolvimento econômico e social da região, em processo de integração que visa ao estabelecimento, 

de forma gradual e progressiva, de um mercado comum latino-americano. Atualmente, são membros da 

ALADI: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, 

Uruguai e Venezuela 

 

 

a) Bacia do Paraná: 

• É uma importante bacia do ponto de vista energético devido a Itaipu, foi considerada a maior 
hidroelétrica do planeta até a construção das três gargantas na China. 

•  O Brasil compra energia de Itaipu do Paraguai, contudo existe um contrato ate o ano de 2023 onde o 
Paraguai indica o desejo de reajuste dos valores, acelerando a construção de Belo Monte. 
b) Bacia do Amazonas: 
•  É a maior bacia hidrográfica do país, mas não é unicamente brasileira e suas nascentes estão nos 
Andes. 
•  No Brasil é utilizada cerca de 80% da energia por meio da hidroeletricidade. 
•  Detém 75% dos recursos superficiais do território nacional. 
•  Possui mais de 1500 espécies de peixes e o maior peixe de água doce do planeta, o Pirarucu (dizem 
que existe a Arraia de água doce).  
•  Nasce na cordilheira dos Andes (Peru), ao entra no Brasil é denominada de Solimões e quando o 
encontra o Rio Negro passa a ser denominado de Amazonas. 
•  Possui o maior potencial, contudo devido às condições naturais, sociais e o afastamento dos grandes 
centros possui o menor potencial instalado. 
•  O Brasil investe nessa produção energética devido ao baixo custo de produção.  
c) Bacia do São Francisco: 

  E a bacia do rio da integração nacional saindo no sentido MG (nascente do Paraná Também) 
/BA/SE/AL/PE cortanto o semi-árido sem ser um rio intermitente por nascer na serra da moeda. 

  É uma bacia de planalto e contrariando a regra é navegável de Pirapora (MG) a Juazeiro (BA). 

  Destaca-se a usina de sobradinho na BA que serviu para profecia de Antonio Conselheiro (“O sertão 
vai virar mar”. 

  É a terceira bacia do país, sendo denominado de rio dos “Currais”, pois os portugueses introduziram o 
ciclo do açúcar e a produção pecuarista onde o gado destruía a produção e a rainha Maria a “Louca’ 
ordena o deslocamento do gado para o interior por meio do rio São Francisco que não seca.  
d) Bacia do Tocantins-Araguaia 
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  Possui a maior usina completamente brasileira (Tucuruí), lembrando que produz bastante alumínio 
por eletrólise. 

  É a maior bacia hidrográfica totalmente nacional. 

  Drenam cerca de 9% das terras brasileiras. 

  É o mais importante meio de transporte local, pois atravessa áreas pouco povoadas. 

  Existe o projeto da hidrovia Tocantins-Araguaia que promovera impacto na destruição de reservas 
indígenas e do meio ambiente. 
e) Bacia do Atlântico Sul 

 Localizada na parte oriental do estado do Rio Grande do Sul e faixa leste dos estados de Santa Catarina 
e Paraná. Portanto, ela vai da divisa leste dos estados de São Paulo e Paraná até o Arroio Chuí no extremo 
sul do Brasil. 

  Possui extensão aproximada de 186 mil km² (corresponde a cerca de 2% do território brasileiro). 

  A maior parte dos rios desta bacia é de pequeno porte. 

  Grande parte dos rios nasce nas áreas de planalto, indo desembocar no Oceano Atlântico. 

  Nas áreas desta bacia hidrográfica predomina o bioma de Mata Atlântica. 

  Os maiores rios da bacia do Atlântico Sul, no tocante a volume de água, são o Capivari e o Itajaí 
(ambos localizados no estado de Santa Catarina). 
 

 
 
Solução: 
a) A região Sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos 
migratórios vindos da área rural, principalmente da região nordeste. Ao analisarmos a tabela abaixo, 
observamos que o Sudeste é a região que apresenta as maiores taxas de urbanização dos últimos 70 anos. 
A partir de 1960, com 57%, foi a primeira região a registrar uma superioridade de habitantes vivendo na 
área urbana em relação à população rural.  
b) A urbanização na região Sul foi lenta até a década de 1970, em razão de suas características 
econômicas de predomínio da propriedade familiar e da policultura, pois um número reduzido de 
trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. 
c) Na região Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, 
em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindos das regiões Norte e Nordeste. 
Desde o final da década de 1960 e início da década de 1970, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região 
mais urbanizada do país. 
d) A região Nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca 
urbanização está apoiada no fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o 
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restante do país e, além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era 
capaz de atrair a sua própria população rural. 
e) Até a década de 60 a Região Norte era a segunda mais urbanizada do país, porém a concentração da 
economia do país no Sudeste e o fluxo de migrantes dessa para outras regiões, fez com que o crescimento 
relativo da população urbana regional diminuísse. 
 

 


