GEOGRAFIA
ÁREA IV
Questão 18
- A alternativa (A) está incorreta, pois o espaço geográfico adquire cada vez mais importância, sobretudo pela a
densidade dos sistemas técnicos possibilitaram espaços comunicacionais que passam a compor o seu conteúdo.
- A alternativa (B) está incorreta, pois o meio técnico-científico-informacional distribui-se de modo desigual entre
os lugares, mediado pela ação politica, por isso os lugares torna-se cada vez mais singulares.
- A alternativa (C) é a correta, pois como diz Milton Santos, no período atual, vivenciamos a aceleração de todas
as formas de circulação e o seu papel crescente na regulação das atividades localizadas, fortalecendo a divisão
territorial e a divisão social trabalho.
- Recurso IMPROCEDENTE.
Questão 19
- A alternativa (D) está incorreta, “a urbanização amazônica foi produzida sob o signo dos planos de
desenvolvimento. Metrópoles como Manaus, Belém, Rio Branco, Porto Velho, Santarém, Marabá, Altamira, dentre
outras desenham uma densa rede urbana, plataforma para circulação de bens, pessoas e capitais”; pois nem
Santarém, Marabá e Altamira, mesmo sendo cidades importantes, não são metrópoles.
- A alternativa correta é a (C) A Amazônia, enquanto fronteira energética, emerge dos planos de
desenvolvimento. A construção de diversas hidrelétricas nos rios amazônicos para atender fundamentalmente à
indústria eletro-intensiva e ao setor de exportações energéticas, por meio de minérios em estado primário, são
frutos da intensiva ação do Estado e do capital nacional e internacional.
- Recurso IMPROCEDENTE.
Questão 21
- Alternativa (B) é incorreta, pois os veículos populares são abastecidos por gasolina e/ou álcool e não por diesel.
O biodiesel é para veículos de cargas que funcional à diesel.
- A alternativa (D) é incorreta, pois a expansão da dendeicultura fortalecendo a presença das grandes empresas
monocultoras e não da produção camponesa no espaço.
- A alternativa correta é a (E) No município de Moju, encontramos diversos momentos da dendeicultura, com um
mosaico de formas de produção que incluem desde a produção empresarial internacional, passando pela nacional
e mesmo regional.
- Recurso IMPROCEDENTE.
Questão 22
- A alternativa (C) está incorreta, pois a expansão da dendeicultura não ocorre no oeste paraense.
- A alternativa correta é (A) As disputas são entre uma razão global, portadora de um conjunto de
intencionalidades exógenas aos lugares, e uma razão local, manifestando a resistência dos lugares.
- Recurso IMPROCEDENTE.
Questão 23
- A alternativa (C) está incorreta, pois a dinâmica da atividade mineral não se encontra verticalizada. As empresas
produzem matérias-primas e não transformam as mesmas em bens de consumo cotidiano, como panelas, aço
inoxidável, dentre outros.
- A alternativa (D) é a correta, As empresas ilustram que a economia espacial do estado está profundamente
dependente da exportação de matérias primas de origem mineral, vegetal e animal, aprofundando a troca
comercial desigual.
- Recurso IMPROCEDENTE.

