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RESPOSTAS 
 
1. D 
2. E 
3. B 
4. A 
5. A 
6. a) O mapa possui uma escala numérica de 1:7.700.000. Cada centímetro representado no mapa 
corresponde a 7.700.000 centímetros no terreno. Isso quer dizer que: 
1 cm = 7.700.000 cm 
1 cm = 77 km 
  
77 × 4,5 = 346,5 km 
77 × 5,0 = 385,0 km 
  
Ou 
7.700.000 × 4,5 = 34.650.000 cm ÷ 100 = 346.500 metros ÷ 1000 = 346,5 km 
7.700.000 × 5,0 = 38.500.000 cm ÷ 100 = 385.000 metros ÷ 1000 = 385,0 km 
  
A distância entre Rio de Janeiro e Vitória é de 731,5 km. 
A distância entre Vitória e Belo Horizonte é de 346,5 km. 
  
b) As direções da viagem a partir da cidade do Rio de Janeiro são no sentido nordeste até a cidade 
de Vitória e no sentido oeste de Vitória até a cidade de Belo Horizonte. 
 
7. D 
8. A 
9. E 
10. D 
11. 
a)  “A paisagem é tudo aquilo que vemos, o que a nossa visão alcança. É, portanto, o domínio do 
visível e pode ser percebida de modo diferenciado. A paisagem é mutável, isto é, ela se transforma 
ao longo do tempo, em função das diversas formas de produção do espaço pelas atividades 
humanas. 
b) O espaço geográfico é o espaço organizado pelo homem em um substrato físico. É o espaço da 
geografia. É a paisagem incluindo a vida nela existente. Ele pode ser definido como o conjunto 
indissociável de sistemas de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas de ações 
(organização do trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações familiares e 
cotidianas), que procuram revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele produzem, 
lutam, sonham, vivem e fazem da vida caminhar. 
c) Tempo histórico — representa o tempo a partir do qual o homem marcou a sua presença na 
historicidade da Terra. Marca as transformações culturais realizadas pelo homem no espaço 
geográfico. Convencionou-se dividi-lo em séculos, períodos e idades. Envolve, portanto, o tempo 
cronológico e marca os momentos históricos em seu processo de sucessão e simultaneidade. 
d) Tempo geológico — é utilizado para referir-se à história da formação da Terra e, devido a sua 
duração muito longa (milhões e milhões de anos), é dividido em eras, períodos e idades geológicas. 
 
12. E 
13. O traçado A, embora mais longo, é o mais adequado para o fluxo de caminhões, pois apresenta 
a mesma cota altimétrica (100m), tornando a estrada plana. O traçado B tem diferentes altitudes 



apresentando um trecho que varia de 100 m a 200 m retornando aos 100m o que torna o trajeto B 
menos adequado para o fluxo de veículos que utilizam carga pesada. 
 
14. O mapa está corretamente elaborado. 
Uma das respostas: 
• Em termos astronômicos, não existe para cima nem para baixo, já que o universo é infinito. 
• A posição da rosa dos ventos mostra que o mapa está orientado de forma correta. 
• Os nomes dos estados brasileiros estão intencionalmente colocados de forma a facilitar a leitura 
na posição usual do mapa. 
 
15. A 
16. B 
17. B 
18. a) Uma bacia corresponde à área de captação de água superficial e subsuperficial para um 
canal principal e seus afluentes; portanto, é uma área drenada por uma rede hidrográfica. Os 
elementos topográficos que compõem a bacia são: topos/divisores de água, vertentes, fundo de 
vale, rio, montanhas, planaltos, planícies. 
b) Sobre a exploração da água e redução do volume de águas disponível; poluição de um rio em 
uma cidade e problemas decorrentes aos diferentes usos a jusante do canal; construção de 
hidrelétricas, com a formação de lagos e remoção da população ribeirinha. 
 
19. D 
20. E 
21. B 
22. B 
23. a) A propaganda soviética faz uma crítica aos cuidados com a infância na sociedade capitalista, 
representando, na parte inferior da imagem, crianças em um ambiente degradado e marcado pela 
pobreza, consequência das injustiças sociais e econômicas que os socialistas criticam no sistema 
capitalista. 
b) Poderiam ser citados conflitos bélicos ocorridos na Ásia (Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã), na 
África (lutas de descolonização), na América (Crise dos Mísseis e Invasão da Baía dos Porcos em 
Cuba) e no Oriente Médio. 
 
24. D 
25. C 
26. a) Duas medidas, entre outras, que foram impostas pela Troika são: ajustes fiscais, com 
aumento dos impostos; e enxugamento do Estado, com a exigência de privatização de empresas 
estatais e demissão de funcionários públicos. 
b) Além do desemprego, podem ser indicadas, entre outras, as seguintes consequências sociais da 
recessão econômica europeia: desmantelamento do estado de bem-estar social (com cortes de 
verbas da educação, saúde e previdência social); e diminuição do consumo e poder de compra pela 
queda geral da renda, o que tem provocado fortes movimentos sociais reivindicatórios para a 
manutenção dos direitos sociais que, de certa maneira, vinham, desde a Segunda Guerra Mundial, 
distribuindo renda. 
 
27. A 
28. a) Em todos os países que compõem o bloco econômico BRICS, a principal matriz energética é 
constituída por combustíveis fósseis, em destaque: Índia (42% de carvão e 23% de petróleo), 
China (67% de carvão), África do Sul (68% de carvão), Rússia (54% de gás natural) e o Brasil 
(40% de petróleo). O Brasil, que tem uma significativa participação de fontes renováveis, tais como 
biocombustíveis e hidroeletricidade, torna-se o país integrante com a matriz energética mais limpa 
que os demais. 



b) Por escala de importância, os países membros do BRICS no seu peso demográfico, compõem: 
China, 1,35 bilhões de habitantes, sendo populoso e povoado; a Índia, 1,26 bilhões de habitantes, 
sendo populoso e povoado, possuindo potência demográfica alta; Brasil, 190 milhões de habitantes, 
sendo populoso e pouco povoado; Rússia, 143 milhões de habitantes, sendo populoso e pouco 
povoado, possuindo potência demográfica mediana; África do Sul, 51 milhões de habitantes, 
possuindo potência demográfica baixa. Além da importância absoluta da China e da Índia que 
juntas compõem um terço da população mundial, o Brasil e a Rússia são os países mais populosos 
em seus respectivos continentes. 
c) Entre os países integrantes do BRICS, apenas a África do Sul não possui um papel de destaque 
no mercado agrícola mundial. O Brasil e a Índia são os maiores produtores e exportadores 
agrícolas; apesar de ser uma grande produtora, a China possui uma demanda interna muito alta e 
a Rússia é um dos maiores produtores de grãos, porém não se configura como grande exportador 
do gênero. 
 
29. A 
30. D 


