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PROVA DE GEOGRAFIA
Questão 1:
a) O uso do solo;
ou
A composição das superfícies.
b) Retirando a vegetação;
ou
Edificando cidades;
Ou
Pavimentando ruas e estradas;
Ou
Praticando a agricultura;
e
outras atividades humanas que interferem na reflexão da energia.
Questão 2:
a)
Nome do continente
América
Europa
Ásia

Quantidade de países produtores
4
6 (incluindo a Rússia) ou 5 (não incluindo a Rússia)
5 (não incluindo a Rússia) ou 6 (incluindo a Rússia)

b) Decadência de empresas tradicionais americanas, antigas líderes do mercado mundial de automóveis, e
nova liderança assumida por empresas asiáticas, principalmente.
Questão 3:
A área, a forma, a permeabilidade, a capacidade de infiltração e a topografia de uma bacia hidrográfica
interferem na capacidade de captar maior ou menor quantidade de água.
Aumentando-se o escoamento dos rios, através de modificações em um ou mais elementos característicos
da bacia hidrográfica, possibilitará a captação de maior volume de chuva, evitando ou diminuindo a
ocorrência de inundações ou enchentes.
Ação planejada em termos de bacia hidrográfica para que não haja transferência do impacto das chuvas
para outras áreas.
Questão 4:
1929: Queda da Bolsa de Nova Iorque.
1939: Início da Segunda Guerra Mundial.
1989: Queda do Muro de Berlim.

b)
Deslocamento da natureza do poder dos arsenais nucleares convencionais para a eficácia, produtividade e
influência das economias;
ou
Integração das economias nacionais atingiram patamar inédito;
ou
Questionamento da auto-regulação dos mercados;
ou
Questinamento do fundamentalismo do livre comércio;
ou
Queda das taxas de crescimento econômico;
ou
Procura de um novo modelo de civilização baseado na sustentabilidade;
ou
Reestatização;
ou
Crise financeira internacional;
ou
Reerganização geopolítica e econômica do espaço mundial;
ou
Tomada de decisões a nível mundial para a solução de problemas ambientais.
Questão 5:
No Mali, o baixo poder aquisitivo impede que grande parte da população consiga satisfazer suas
necessidades básicas de saúde, alimentação, educação, saneamento, informação, e outras. Isso acarreta
maiores taxas de mortalidade, baixa expectativa de vida, falta de planejamento familiar. Diferentemente
do Japão, que por sua população ter maior poder aquisitivo, tem maior expectativa de vida, menores taxas
de natalidade e mortalidade,
A banca considerará tanto as respostas que afirmarem ser a pobreza (baixo poder aquisitivo)
conseqüência do crescimento populacional como as resposta que destacarem a ineficiência ou
incapacidade do estado em proporcionar melhor distribuição de renda.

