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As bancas elaboradoras esperam obter da maioria dos candidatos respostas como as que seguem.
No entanto, para a correção das provas, outras respostas também poderão ser consideradas,
desde que corretas.
GEOGRAFIA
1ª QUESTÃO
A) Vários motivos podem ser apontados como fatores de destruição das matas ciliares em
áreas rurais brasileiras. Citamos aqui alguns deles: o modelo de ocupação do território, que
utilizava a rede hidrográfica como via de circulação favoreceu ocupações nas margens dos
rios; a necessidade da água para a realização de diversas atividades econômicas, como
plantações e criações de animais fazia com que estas atividades fossem localizadas à beira
de rios e córregos; modelos de desenvolvimento agrário, como o Pró-Várzea, induziram a
retificação de rios e córregos para ocupação de suas margens com plantações comerciais.
B) A mata ciliar tem como funções principais a estabilização das margens dos rios e a
retenção de sedimentos das encostas, protegendo do assoreamento.
2ª QUESTÃO
O aumento do consumo de automóveis afeta a circulação e o modo de vida nas cidades de
inúmeras formas. Podemos destacar algumas delas, tais como: engarrafamentos e o aumento do
tempo de deslocamento nas cidades, além da piora na qualidade de vida por causa da poluição,
tanto sonora quanto do ar, contribuindo, por exemplo, para o desencadeamento de doenças como
o estresse e doenças respiratórias.
3ª QUESTÃO
A) Uma das principais consequências no aspecto político-econômico que podemos apontar diz
respeito ao aumento do controle das fronteiras nacionais, principalmente através de
medidas mais rigorosas nos quesitos de segurança tomadas nos aeroportos internacionais;
B) Um das principais consequências no aspecto cultural refere-se ao aumento do medo
coletivo em relação a novos atentados terroristas, que se desdobra na incidência cada vez
maior de medidas de intolerância aos islâmicos.
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4ª QUESTÃO
O fluxo migratório apontado no texto é o dos capixabas para a Amazônia, mais especificamente
para o estado de Rondônia. Isto ocorreu devido à precária condição das terras, tanto física como
econômica, especialmente no Norte, decorrente da erradicação dos cafezais ocorrida cerca de uma
década antes. Este fato se desdobrou um grande êxodo rural, mas também na inserção de
capixabas em planos federais de ocupação da Amazônia.

5ª QUESTÃO
A) Ambos os países citados situam-se em ilhas oceânicas originadas do encontro de placas
tectônicas, estando, portanto, em zonas de intensa atividade sísmica.
B) O Japão apresenta níveis econômicos, tecnológicos e educacionais elevados e possui
mecanismos de prevenção e minimização de danos causados pela instabilidade física da área
que ocupa. O Haiti, ao contrário, é um país social e economicamente fragilizado, com elevados
índices de pobreza e baixos índices educacionais, sem condições de investir em prevenção e
minimização dos efeitos de catástrofes naturais. Isso explica porque o abalo sísmico no Japão,
mesmo tendo sido de maior magnitude, teve um número de vítimas muito menor que o do
ocorrido no Haiti.
INFORMAÇÃO DA BANCA: A qualidade da redação será considerada na correção da prova.

