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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) O candidato deverá apontar que a região na qual se situa o Paquistão encontra-se próxima ao 

limite das placas tectônicas indo-australiana, euro-asiática, iraniana e arábica, se consistindo 

em uma localidade com alta exposição aos efeitos de acomodação tectônica que resultam em 

terremotos. 

B) O candidato deverá relacionar o Paquistão e seu elevado índice demográfico, baixo IDH, e 

desertificação do seu território, com condições que impulsionam a concentração populacional 

nos centros urbanos, formando um contingente humano significativo exposto a riscos de 

desastres naturais como os terremotos e com limitadas condições de enfrentamento desse 

problema. 

 

2ª QUESTÃO 

O candidato deverá citar e explicar dois fatores naturais facilitadores da adaptação do homem e 

sua produção/reprodução à condição ambiental tais como:  

- Clima - O clima ameno favorece o baixo consumo de energia com refrigeração ou aquecimento 

doméstico, possibilitando excedente de energia que pode ser oferecida ao setor produtivo a custo 

muito baixo e ainda permite a obtenção de lucro com venda de seu excedente para localidades 

nas quais esse recurso é menos disponível. 

- Relevo - Traçados viários, sem uso de, por exemplo, túneis e pontes, são característicos de locais 

de relevo plano, e representam um custo mais baixo de implantação, representando possibilidade 

de um sistema maior e de maior eficiência em centros urbanos. A estrutura de distribuição de 

serviços básicos também é favorecida por essa mesma condição, barateando a sua implantação. 

Um relevo plano facilita o uso de maquinário agrícola, tanto no preparo do solo, quanto na 

colheita, no caso. 

- Solos - Solos naturalmente férteis associados a topografia suave e a clima ameno implicam 

melhor aptidão a diferentes cultivos agrícolas, ampliando possibilidades de diversificação da 

produção e menor investimento de capital. 

- Água - A disponibilidade de água permite programas de irrigação que favorecem as atividades 

agrícolas.  
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3ª QUESTÃO 

A) O candidato deverá ressaltar que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 

PNUD - é responsável pelo cálculo do IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - cujo objetivo 

é oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, e que a composição 

desses indicadores revela aspectos fundamentais da disparidade de desenvolvimento humano 

que separa os países do mundo, razão que justifica a sua adoção como referência para 

projetos e ações políticas de desenvolvimento regional.  

B) O candidato deverá citar que o IDH é construído por três indicadores (expectativa de vida, 

nível de instrução e o PIB per capta). 

 

4ª QUESTÃO 

A) O candidato deverá relacionar o desmatamento à atividades econômicas desenvolvidas na 

região, tais como, extração de madeira, abertura de áreas para a agricultura e pecuária. 

B) O candidato deverá relacionar o desmatamento às alterações climáticas, à erosão, aos 

impactos negativos nos recursos hídricos, aos prejuízos à biodiversidade e as transformações 

das florestas. 

 

5ª QUESTÃO  

A) O candidato deverá destacar que a guerra civil é o conflito armado existente no interior dos 

Estados Nacionais. Causas - o candidato deverá abordar a questão da fragilidade político-

econômica; a questão da segurança e/ou defesa do território; as desigualdades existentes no 

país. 

B) O candidato deverá abordar o uso de armas químicas na Síria e a proposta de vistoria do 

arsenal por inspetores internacionais e as providências, visando a destruição do arsenal. 

 

 


