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PADRÃO DE RESPOSTAS 
(VALOR POR QUESTÃO = 2,00 PONTOS) 

Questão Resposta 
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Um dos países: 
• Canadá                                     • Austrália        
• E.U.A.                                       • Nova Zelândia 
• Chile                                         • Japão 
• Cuba                                         • países da Europa Ocidental 
• Costa Rica 

Continente: África 

Duas das políticas públicas: 
• ampliação da rede de esgoto  
• ampliação da oferta de água tratada 
• investimento em programas de habitação popular 
• implantação de legislação restritiva à poluição atmosférica 
• aumento da fiscalização relativa à observância das leis ambientais  
• investimento em programas de amparo à gestante e ao recém-nascido  
• melhoria da oferta de atendimento e da qualidade da rede pública de saúde 
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Quadro 1: pampa 

Quadro 2: caatinga 

Uma das características do pampa: 
• danças típicas (chula, fandango)  
• culinária típica (churrasco, chimarrão) 
• músicas (xote gaúcho, polca, rancheira)  
• vestuário associado à figura do vaqueiro (botas, bombacha, lenço, chapéu) 

Uma das características da caatinga: 
• músicas típicas (xaxado, forró)  
• artesanato típico feito de bonecos de barro 
• celebração das festas de São João e Santo Antônio 
• vestuário associado à figura do vaqueiro (roupas de couro, chapéu, alparcatas) 
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Duas das justificativas: 
• O custo do frete por tonelada é bastante reduzido para distâncias superiores a 300 km. 
• O custo mais barato do frete ferroviário é decisivo para a competitividade de produtos de baixo valor 

por volume, amplamente exportados pelo Brasil. 
• Os traçados a serem construídos irão conectar diversas áreas importantes do interior aos portos 

exportadores do país, barateando o preço final dos produtos. 
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Dois dos argumentos:  
• ampliação do mercado consumidor 
• ampliação dos fluxos de turistas entre os participantes 
• aumento dos fluxos de capital entre os países-membros  
• crescimento do intercâmbio de serviços dentro do bloco 
• perspectiva de aumento dos investimentos diretos externos  
• possibilidade de geração de emprego e renda pela ampliação do comércio externo  

Uma das vantagens da posição geográfica do litoral: 
• Como todos os países têm litoral no Oceano Pacífico, isso facilita o intercâmbio com os países asiáticos 

com quem eles já possuem acordos comerciais. 
• O litoral no Oceano Pacífico favorece o comércio com a Costa Oeste dos Estados Unidos. 
• Alguns países possuem litoral no Pacífico e no Atlântico, o que facilita o comércio com um número muito 

grande de territórios na Ásia, Oceania, América do Norte e Europa Ocidental. 
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Macrorregião: Nordeste 

Duas das vantagens: 
• não poluem  
• são renováveis 
• não demandam grandes áreas para instalação 
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Dois dos biomas: 
• cerrado 
• amazônia 
• campos limpos  

Dois dos fatores: 
• baixo valor da terra 
• estabelecimento de agroindústrias na região 
• melhorias no sistema de transporte regional 
• topografia altamente favorável à mecanização 
• desenvolvimento tecnológico para a produção de soja 
• incentivos fiscais para a abertura de novas áreas de produção, aquisição de máquinas e construção de 

silos e armazéns 
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Dois dos fatores: 
• mão de obra com baixo custo 
• fragilidade da legislação ambiental 
• disponibilidade de matérias-primas 
• política de incentivo às exportações 
• disponibilidade de fontes de energia 
• crescimento recente do mercado interno 
• abertura econômica com entrada de capital estrangeiro 
• disponibilidade de infraestrutura moderna nas zonas especiais 
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Quatro dos problemas: 
• depósitos a céu aberto (lixões) 
• insignificância de coleta seletiva  
• coleta insuficiente do lixo domiciliar 
• acúmulo de materiais não biodegradáveis 
• contaminação do solo e do lençol freático por chorume 
• contaminação do solo e de pessoas por produtos tóxicos 
• proliferação de insetos, roedores e outros vetores de doenças nos lixões 
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Regiões: Centro-Oeste e Norte 

Dois dos motivos: 
• construção de Brasília 
• criação de projetos de exploração mineral 
• avanço da fronteira agrícola nessas regiões 
• permanência de taxas de natalidade elevadas 
• movimentos migratórios oriundos de outras regiões do país 
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Área B - hispânicos  

Área C - negros 

Hispânicos: maioria nas áreas próximas à fronteira com o México, porta de entrada ilegal de migrantes 
latinos. 

Negros: maioria nos estados do sul/sudeste, onde se localizavam as antigas áreas de plantation 
escravistas. 
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