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SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE GEOGRAFIA
APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação ( X ) MÚSICA ( X ) SAÚDE
QUESTÃO: O Brasil adquiriu o Acre por meio do Tratado de Petrópolis, mediante pagamento de uma
soma em dinheiro e a promessa da construção de uma Ferrovia, que escoaria as exportações
bolivianas até trechos navegáveis dos rios amazônicos. A ferrovia que o tratado faz menção é a
ferrovia:
Alternativa correta: Madeira-Mamoré.
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A ferrovia construída através do Tratado de Petrópolis é a Ferrovia Madeira-Marmoré.

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação ( X ) MÚSICA ( X ) SAÚDE
QUESTÃO: Em 1980, deu-se o estouro da corrida do ouro em Serra Pelada, a qual fica no estado
de(o):
Alternativa correta: Pará.
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Serra Pelada está localizada no estado do Pará.

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação ( X ) MÚSICA ( X ) SAÚDE
QUESTÃO: Caracteriza-se por ser quente e úmida, por originar-se no oceano Atlântico norte e,
ainda, por atuar no litoral do Nordeste, principalmente, durante a primavera e o verão:
Alternativa correta: a massa equatorial atlântica.
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SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A massa equatorial atlântica (mEa) forma-se num anticiclone sobre o oceano Atlântico, no hemisfério
Norte. Dessa forma, é quente e úmida e atua no litoral norte/nordeste, principalmente, durante a
primavera e o verão. Nas demais estações, praticamente não possui atuação efetiva sobre o nosso
território.
APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação ( X ) MÚSICA ( X ) SAÚDE
QUESTÃO: A partir da década de 1990, intensificou-se no Brasil o processo de desconcentração
industrial, ou seja, muitas indústrias deixaram áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em
novos espaços na busca de vantagens econômicas, como menores custos de produção. Um dos
fatores responsáveis pelo processo de dispersão espacial da indústria, no Brasil, é:
Alternativa: guerra fiscal entre estados e municípios.
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A partir de 1988, os estados e municípios brasileiros adquiriram maior autonomia na definição de
impostos cobrados às empresas, iniciando uma disputa acirrada entre si, o que levou à modernização
da infraestrutura, à maior oferta de terrenos e à diminuição ou isenção de impostos para atrair
grandes empresas. A esta disputa dá-se o nome de guerra fiscal.

APROVEITADA PARA: (X) Geral/Aviação ( ) MÚSICA ( ) SAÚDE
QUESTÃO: Em relação à produção de petróleo no Brasil é correto afirmar que:
Alternativa: um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas.
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Segundo as fontes bibliográficas, “quase 95% das reservas provadas de petróleo do país se
encontram em áreas marítimas”.

APROVEITADA PARA: ( X ) Geral/Aviação ( ) MÚSICA ( ) SAÚDE
QUESTÃO: Quando se observa a distribuição setorial da PEA (população economicamente ativa) no
Brasil, percebe-se que os trabalhadores ligados ao Comércio e Serviços respondem pela maioria
absoluta, na comparação com aqueles que trabalham nos outros dois setores da economia. Esse
fenômeno é conhecido como:
Alternativa: hipertrofia do terciário.
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A chamada hipertrofia do setor terciário é fenômeno típico do processo de modernização econômica
e traduz a explosão das pequenas atividades comerciais e de serviços nas metrópoles e cidades
médias”.

