
GABARITO GEOGRAFIA - OBJETIVA 
 
11 - Resposta: (E) as regiões metropolitanas do Sul e do Sudeste têm renda mais elevada porque nelas 
ocorrem os maiores investimentos produtivos e financeiros. 
É a única alternativa em que as razões apresentadas para justificar as elevadas rendas familiares observadas no 
gráfico são coerentes com os dados apresentados. 
 
12 - Resposta: (C) o preço do petróleo aumenta devido aos estoques acumulados pelos Estados Unidos. 
O preço internacional do petróleo oscila devido à situação de insegurança do Oriente Médio, principal região 
produtora, e depende das decisões estabelecidas pelo cartel formado pelos países da OPEP. O Japão, como 
segundo maior importador mundial, certamente terá sua economia afetada pela alta dos preços.  E finalmente, a 
elevação dos gastos com a importação de petróleo deve interferir nos índices de inflação dos países importadores 
uma vez que a alta dos preços externos deve ser repassada para os preços internos. 
 
13 - Resposta: (B) os Estados Unidos acusarem o Brasil, de praticar dumping  em relação à produção de 
trigo. 
A produção de trigo brasileira é muito pequena e não faz parte das exportações brasileiras. Ocorre dumping, nas 
relações econômicas, quando um país promove uma baixa artificial dos preços com o objetivo de desestabilizar o 
concorrente. Não é esse o caso. Os demais itens estão certos. O governo norte-americano pratica um conjunto de 
procedimentos protecionistas que dificulta o acesso ao seu mercado – caso do algodão, do acúcar e do suco de 
laranja. Como os Estados Unidos são grandes produtores de soja e frango, como o Brasil, esses produtos têm 
uma pequena participação no comércio entre os dois países.  
 
14 - Resposta: (E) se as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.   
O gráfico foi publicado na Folha de São Paulo de 22 de agosto. A partir desta informação o candidato deve induzir 
o final da estação seca no clima tropical com duas estações, uma seca e outra chuvosa, característico dos 
estados indicados no gráfico. A afirmativa III está correta devido à precariedade dos sistemas de prevenção, 
insuficientes para cobrir toda a Região Norte. E finalmente a afirmativa IV está correta porque os pequenos 
proprietários, por tradição ou por desconhecimento,  mantêm a prática da queimada como principal ação no 
preparo do campo. 
 
15 - Resposta: (A) estabelecer limites entre o público e o privado. 
Nas estratégias de sobrevivência criadas pelos pobres urbanos estão o aproveitamento do material reciclável e a 
utilização dos produtos que podem ser comercializados. Numerosa população urbana encontra nessa atividade a 
possibilidade de trabalho. Em Curitiba a coleta seletiva do lixo, realizada ainda nos domicílios, dá origem a 
numerosos empregos. No Rio de Janeiro, a tentativa de organizar os catadores de lixo em cooperativas tem tido 
relativo sucesso. 
 
16 - Resposta: (D) o modelo de desenvolvimento gerava uma estrutura produtiva competitiva graças às 
políticas de privatização dos setores estatais. 
Esse procedimento foi adotado na década de 90, dentro das ações neo-liberais, com o objetivo de acelerar as 
mudanças da estrutura produtiva já instalada que, devido às politicas protecionistas, eram pouco competitivas no 
plano externo. As demais alternativas estão corretas: elas indicam procedimentos e estratégias adotadas pelo 
Estado intervencionista 
 
17 - Resposta: (D) acelerar o devassamento do cerrado.   
Como a Zona Metalúrgica mineira se instalou no Planalto Mineiro, tendo como polo de referência Belo Horizonte, é 
possível identificar, no mapa, a vegetação de cerrado como a principal fornecedora de carvão às usinas 
siderúrgicas regionais. 
 
18- Resposta: (A) no acesso à informação. 
As demais alternativas ou fazem referência às políticas do Estado intervencionista ou estão equivocadas. Ainda 
que o valor do dólar flutue nos mercados  internacionais,  ele é ainda a referência das transações financeiras e 
fator de estabilidade. 
 
19 - Resposta: (D) Se somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
Na charge  Mafalda diz: “- que ficando de cabeça para baixo as idéias caem!... “  
A afirmativa I “ os países subsenvolvidos não perderão mais suas idéias para os países desenvolvidos” não está 
articulada corretamente com a afirmativa do personagem. As demais afirmativas estão articuladas com o espírito 
da charge. 
 
20 - Resposta: (C) Se somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
As ações praticadas por grupos terroristas têm suas origens nas identidades culturais e não no crescimento 
demográfico dos países islâmicos. As demais afirmativas estão corretas: no mundo multipolar, a China aparece 
cada vez mais como uma ameaça ao equilíbrio existente; até onde as pretensões universalistas das potências 
ocidentais – se admitimos um “eixo do mal” temos que admitir também um “eixo do bem” - não são tão radicais 
quanto as posições dos grupos extremistas islâmicos? 


