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QUESTÃO NÚMERO

GABARITO PRELIMINAR:

COMENTÁRIO:

Questão 23)

1.) Gab. Oficial - E: Cabe recurso, o item está certo. As cidades médias são definidas
oficialmente pelo IBGE, a partir da sua localização, densidade, influência regional e
população;

2.) Gab Of. - C: Sim.Está correto, as cidades médias são consequência da expansão das
fronteiras agrícolas, da desconcentração industrial e da expansão dos setor de serviços.

3.) Gab. of.: C. Sim, inúmeras cidades médias são resultado da instalação de grandes
agroindústrias, em regiões onde predomina o agronegócio, Essas regiões ligadas aos
complexos agroindustriais ocorrem na maioria dos estados brasileiros, especialmente no
Centro Sul.

4.) Gab. Of: C; Exatamente, cidades médias são como "capitais regionais que articulam o
conjunto das suas regiões de influência urbana à economia mundial.

Questão 24:

1.) GAb. Of: C. Cabe recurso, o item está Errado, pois o domínio amazônico tem como
característica predominante de relevo planaltos baixos e não planícies. e o número de
especies arbóreas é de mais de 550, e nçao 200 ou 300.

2.) Gab. Of: E.Errado memo Há vários errros nos item. A Caatinga não é uma paisagem de
exceção, O Rio Grande do Sul está fora da zona intertropical de florestas úmidas, não há
regularidade das chuvas e a maioria dos rios do Semi Árido nordestino não é perene.

3.) Gab Of. E. Realente está Errado o item. Os cerrados arbóreos são o que chamam de
Cerradão, onde as árvores não são espaçadas, não tem aspectos xeromórficos e, ao
contrário do que diz o item, O Cerrado brasileiro é mais úmido, e não mais seco, do que as
Savanas africanas. A pluviosidade do Cerrado se aproxima a das regiões tropicais
úmidas, em torno dos 1.200 mm anuais.



4.) Ga. Of.: C. Sim, a descrição do Domínio de Araucária está corretíssima. Planaltos
subtropicais, Com predominio de tipos de pinhais ou coniferas, hoje desmatadass em
93% do Domínio, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e solos férteis.

Questão 25

1.) Gab. Of. C. É verdade, a chamada indústria estratégica, como as de defesa, e a
indústria aeroespacial, Exige grandes investimentos dos estados nacionais(e também do
setor privado), e por isso, está concentradas em poucas regiões em países que são atores
hegemônicos na atual ordem mundial como os Estados Unidos, China, Rússia, Reino
Unido, França, Alemanha, e, em menor escala, Ìndia e Japão.

2.) Gab. Of: C. Certíssimo, as reservas dos chamados "novos minérios", matérias prima
para as indústrias de alta tecnologia, como, principalmente, a fabricação de celulares,
semicondutores, carros elétricos e satélites, entre outros, está geograficamente
concentrada em alguns poucos países(Brasil, RDC, Moçambique,, Austrália, Canadá.
Chile, Bolívia e mais alguns poucos), e são exploradas e comercializadas por empresas de
terceiros países, como as empresas inglesas, norte americanas, holandesas, países não
produtores, e também por empresas de países produtores, como a Vale brasileira, a Rio
Tinto, australiana, e Barrick, canadense.

3.) Gab. Of: E. Está realmente errada, as empresas que se tornaram 'redes flexíveis de
subcontratação", termo que engloba todas as características das novas formas de
organização da produção industrial 'pós-fordistas" são imunes às variações de custos da
expansão mundial das indústrias, e, ao contrário do que diz o item, o
"reshoring"(sucessivas realocações de plantas industriais pelo mundo, estão sendo cada
vez mais incentivadas.

4.)Gab.Of.: C - Correto. a redução dos custos de transporte e comunicações praticamente
eliminam a necessidade de localização das atividades industriais próximas das regiões
fornecedoras de matérias primas e dos mercados consumidores. A produção de vinho, o
turismo, citadas no item, assim como a produção mineral, entre outro setores,setores são
exceções, pois dependem de características físcas, naturais, culturais e históricas únicas.

Questão 26:

!.) Gab. Oficial:C - Sim,certíssimo. A chamada Geografia Tradicional, do final do séc. XIX e começo do XX,
que engloba as escolas determinista, possibilista, da geografia cultural e da geografia quantitativa
priorizava os conceitos de paisagem e região como objetos da Geografia.

2.) Gab. Of.: E - Errada realmente. A noção de região não é atribuída principalmente aos aspectos
naturais, mas humanos e econômicos.

3.) Gab Of.: C - Sim, está certo o item. A Geografia Quantitativa, também chamada de Geografia
Modelística ou New Geography, surgida nos anos 50 principalmente nos EUA, baseava-se em modelos,
sistemas, uso intensivo da estatística e do processamento de dados, e estimativas matemáticas, que,
para os geógrafos preconizadores de tal escola, como Hartshorne ou Paul Shaefer, permitiria a relização
de prognósticos e previsões, e foi fundamental para o surgimento dos grandes projetos de
desenvolvimento regional da época.



4.) Gab. Of.: C - Correto. A Geógrafia Humanista, hoje hegemônica, considera predominantemente,
questões associadas a pertencimento ao lugar, territorialização, percepção do espaço, envolvimento no
conjunto de relações no lugar onde se vive, tendo como objeto de estudo conceitos como território e
lugar.

Questão 27:

1.) Gab. Of.: E - Esstá errada porque o espaço rural brasileiro sempre foi voltado predominantente para
o mercado externo, e nao interno como diz o item.

2.) Gab. Of.: C - Sim, a partir dos século XVIII, inicia-se uma primeira e limitada diversificação na
produção agrícola brasileira.

3.) Gab. Of.: C - Sim. Até hoje, o grande agroindústria convive, muitas vezes lado a lado, com pequenas
propriedades tradicionais voltadas para a subsistência, principalmente, mas não só, no semi árido
nordestino.

4.) Gab. Of.: C - Sim, a partir da Lei de Terras de 1850, diversas políticas agrícolas consolidaram a
hegemonia da grande propriedade monocultora, o que explica o fato de o Brasil ter, há muito tempo,
umas das maiores concentrações fundiárias do mundo.

Questão 28:

1.) Gab. Of.: E - Realmente está errada. A agricultura científica globalizada não se cacteriza no Brasil e no
mundo, por forte intervenção estatal. E, ao contrário do que diz o item, ela partiu,nos anos 60, de uma
maior pra uma menor regulação das grandes empresas que controlam a produçao mundial de
alimentos.

2.) Gab. Of.: C - Sim, a definitiva modernização da agricultura brasileira ocorre a partir dos anos 40, com
o aparecimento da fusão entre agricultura e indústria, novas estruturas territoriais, e da mecanização
devido à melhora dos sistemas de transporte e armazenagem.

3.) Gab.Of.: E - Errado. Ao contrário do que diz o item,o agronegócio necessita de tecnologias voltadas
para o aumento da produtividade da terra, em escala máxima.

4.)Gab. Of.:C - Correto mesmo. O item fala de 3 temas diferentes e os três estão corretos. o Brasil possui
o maior estoque de água doce do mundo(realmente por volta de 12% das reservas mundiais, toda a
estrutura e a própria geografia brasileira tem orientação norte-sul( a maioria dos rios, com exceção do
Amazonas, o as chapadas e serras, a rede de transportes e até a rede de cidades, e, por fim, sim, devido
a investimentos privados e publicos, o Brasil tem a mais avançada agricultura tropical do mundo.
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