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Questão 01 (valor:  20  pontos)

1. A  trajetória  mais  oriental  segue  a  configuração  do  continente  sul-americano, 
provocando baixas de temperaturas em todo o seu percurso e chuvas frontais no 
litoral  oriental  do  Nordeste,  influenciadas  pela  grande  umidade  atmosférica 
proveniente do Atlântico Sul.

2. A trajetória central atinge o território brasileiro pelos planaltos Meridional e Central, 
provocando baixas temperaturas na Região Sul, com geadas e nevadas, e quedas de 
temperatura nas regiões Sudeste,  Centro-Oeste e Nordeste,  cujo grau de variação 
está relacionado à altitude e à latitude.

3. A trajetória mais ocidental alcança o território sul-americano a partir das planícies 
Platina,  do Chaco e do Pantanal  até atingir  o sul  da Amazônia,  onde provoca um 
declínio anormal da temperatura conhecido como fenômeno da “friagem”.

Questão 02 (valor:  15  pontos)

As formas de relevo são resultantes da ação de agentes externos, que atuam, 
predominantemente, em processos lentos.

Nos climas quentes e úmidos,  o intemperismo químico é o fator  principal  na 
modelação do relevo, criando formas arredondadas (morros mamelonizados, colinas 
em meia laranja, pães de açúcar) típicas dos chamados “mares de morro”.

Nos  climas  semi-áridos  o  intemperismo físico  atua  com mais  intensidade   e 
resulta  da  alternância  diária de temperatura., provocando a dilatação (com o calor) e 
a contração (com o frio),  desagregando as partículas e favorecendo a erosão.  As 
formas típicas são as chapadas, inselbergs, matacões.

 
Questão 03 (valor:  15  pontos)

I representa  uma  paisagem  de  clima  subtropical  úmido,  revelada  pela  flora 
pouco variada e pela presença da araucária, uma formação florestal aciculifoliada, que 
atesta a presença de temperaturas amenas (mais baixas no inverno e elevadas no 
verão) e as estações do ano bem definidas. As chuvas  são bem distribuídas durante 
todo o ano.

II  corresponde a uma formação vegetal típica de clima semi-árido (caatinga) e o 
período de seca muito longo faz surgir  uma vegetação xerófila  na qual  os cactos 
constituem  um  exemplo  marcante.  O  xeromorfismo,  revelado  pela  presença  de 



espinhos (cactos), vegetação de médio e pequeno porte, caducifólia, raízes profundas, 
etc, atesta a escassez de chuva e a temperatura elevada quase todo o ano. 

Questão 04 (valor:  20  pontos)

A pirâmide  I representa  a  estrutura  etária  de países  subdesenvolvidos  onde 
ocorre  a  predominância  de  jovens,  pois  as  taxas  de  natalidade  são  altas  e  a 
expectativa  de  vida  é  baixa.  O aumento  dos  encargos  sociais  e  econômicos  são 
voltados para a educação e a saúde de jovens de zero a dezenove anos.

A  pirâmide  II representa  a  estrutura  etária  de  países  desenvolvidos,  com 
predominância  de  velhos,  onde  a  faixa  etária  superior  a  60  anos  é  bem  larga, 
expressando uma grande expectativa de vida.  Os encargos sociais estão voltados, 
sobretudo, para a população mais idosa, especialmente os aposentados, o que requer 
custos elevados na manutenção da saúde e da seguridade social. 

Questão 05 (valor:  15  pontos)

Os indígenas que viviam livremente no litoral brasileiro, no início da colonização, 
migraram para o interior ou concentraram-se nas missões, onde muitas vezes foram 
aprisionados, sendo obrigados a retornar ao trabalho agrícola do litoral.

Os negros, que em sucessivas levas fizeram migrações forçadas da África para 
o Brasil, trabalhavam, principalmente, nas plantações de cana-de-açúcar, nos séculos 
XVII e XVIII. No século XVIII, por  ocasião da “febre do ouro”, iniciaram a mudança 
para a região de Minas Gerais. A partir dos séculos XVIII e XIX, com o cultivo do café, 
inicialmente  no vale  do  Paraíba  do Sul,  os  escravos,  levados  por  seus  senhores, 
atingiram aquela área, de onde seguiram para o planalto paulista.

As  migrações  de  resistência  ocorreram  em  várias  partes  do  país  e  eram 
formadas por negros fugitivos, que fundavam quilombos, destacando-se o quilombo 
dos Palmares, em Alagoas.

Questão 06 (valor:  15  pontos)

A  concentração  financeira  pode  ocorrer,  basicamente,  de  duas  maneiras: 
horizontal e vertical.

Concentração horizontal: ocorre quando um grupo empresarial investe capital 
em vários ramos industriais que não se complementam. 

Exemplo: metalurgia, cimento, agropecuária e petroquímica.

Concentração  vertical:  ocorre  quando  um grupo  controla  setores  industriais 
que se complementam, controlando a produção desde as atividades primárias até a 
fabricação dos produtos mais sofisticados.

Exemplo: mineração, siderurgia, metalurgia e indústria automobilística. 
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