
25) Quanto maior a escala utilizada, maior o tamanho da representação. As linhas 
indicam o conjunto de pontos de mesma altitude e quanto mais próximas, mas 
íngreme é o relevo. 
Alternativa A 
 
26) A estiagem de inverno, associada ao maior consumo e grande desperdício, 
implicam na redução do volume dos reservatórios. 
Alternativa E 
 
27) A redução do crescimento vegetativo é responsável pela diminuição do ritmo 
de crescimento populacional. 
Alternativa B 
 
28) Diminuiu a dependência de petróleo importado a partir do aumento da 
produção interna, sobretudo na plataforma continental, e da substituição por 
outras fontes como hidreletricidade. 
Alternativa E 
 
29) A independência dos pequenos propiretários, no aspecto tecnológico, não se 
restringe à mera adoção de sementes trangênicos patenteadas por empresas 
estrangeiras. 
Alternativa B 
 
30) As legendas correspondem respectivamente aos planaltos sedimentares, aos 
planaltos cristalinos, às depressões e às planícies, onde predomina o processo de 
sedimentação. 
Alternativa A. 
 
31) O gráfico ilustra a diminuição da participação do setor primário na composição 
do PIB nacional. Com a transformação da economia agrário-exportadora em uma 
economia urbano-industrial é esperado um crescimento na participação da 
indústria e dos serviços no PIB do país. 
Alternativa C 
 
32) As legendas correspondem respectivamente ao NAFTA, ao MERCOSUL, e à 
ALCA. Nenhum desses bolocos preveem a livre circulação de mão-de-obra e as 
divergências comerciais são grandes, sobretudo para a configuração da ALCA. O 
Brasil continua tentando fortalecer o MERCOSUL e o acordo com o Peru vai de 
encontro a esse objetivo. 
Alternativa D 
 
33) As recentes polêmicas envolvendo a Organização das Nações Unidas (ONU), 
a Organização Mundial do Comércio (OMC), e a União Européia (UE) podem 
receber destaque nos vestibulares. 
Alternativa C 
 



34) O continente africano é comumente subdividio em África branca, com 
predomínio de população de origem árabe e religão islâmica (muçulmanos), e 
África negra, que confunde-se com a denominada África subsaariana, ao sul do 
deserto do Saara, com predomínio de populações negras. 
Alternativa E 
 
35) Os países identificados nas figuras são, respectivamente, Turquia, Israel, 
Iraque, Irã, Egito, Líbano, Síria e a Jordânia. 
Alternativa D 
 
36) A centralização política nas mãos do partido comunista com a adoção de 
elementos da economia de mercado, típicos do sistema capitalista, foi apelidado 
de "socialismo de mercado" e, até agora, tem produzido grandes índices de 
crescimento econômico na China. 
Alternativa B 


