
 

 

 
GABARITO EXTRAOFICIAL 

COMENTADO  
Geografia 

114 – ERRADA - O Brasil tem hoje um papel importante nesta economia mundializada, 
não  somente como mercado consumidor, mas como produtor em todos os 
setores  econômicos. Para entendermos esse papel internacional temos que refletir sobre 
a  ideia que o território de um país pode tornar-se um espaço nacional da economia 
internacional. 
O nosso país é dito em desenvolvimento com características sociais de subdesenvolvido, 
devido ter um elevado grau de industrialização. Perdendo somente para a China, que 
apresentou a maior taxa de crescimento industrial do mundo nos últimas décadas. 
O nível de desenvolvimento do Brasil na área industrial é tão elevado que chega a superar 
alguns países desenvolvidos, como Áustria, Austrália, Suécia, Noruega, Nova 
Zelândia, Dinamarca e outros. Porém, nesses países, o padrão de vida da população é bem 
mais elevado que o da população brasileira, mesmo quanto ao consumo de produtos 
industrializados. 
 
115 – CERTA - A AMERICANIZAÇÃO é a definição da influência dos Estados Unidos sobre a 
cultura de outros países. Com ela, acabaram-se as peculiaridades das línguas locais, assim 
fazendo com que elas caminhassem para se tornar praticamente uma linguagem universal.  
    Apesar de facilitar a comunicação internacional, as línguas originais se perdem, trazendo 
certo empobrecimento que a assimilação do estrangeirismo causa nas línguas.  
 
 
116 – ERRADA – A expectativa de vida no Brasil aumentou, mas aumentaria mais se não fosse 
a elevada violência, a expectativa de vida no Brasil seria maior. 
 
117 – CERTA: A transição demográfica no Brasil, como foi visto, ao contrário daquela dos 
países mais desenvolvidos, tem sido rápida e generalizada e a sociedade brasileira, sem 
dúvida, já está sentindo o seu impacto. Cresce rapidamente o peso relativo dos idosos, as 
famílias estão ficando cada vez menores e com arranjos sociais extremamente diversificados, a 
longevidade da população tem aumentado velozmente e a população em idade ativa ainda 
permanecerá crescendo nas próximas décadas. 
 
118 – CERTA - A urbanização desordenada, que pega os municípios despreparados para 
atender às necessidades básicas dos migrantes, causa uma série de problemas sociais e 
ambientais. Dentre eles destacam-se o desemprego, a criminalidade, a favelização. 
 
119 – CERTA - Os planos estão previstos na Lei 11.445 de 2007, conhecida como a Lei do 
Saneamento Básico. A legislação prevê a universalização dos serviços de abastecimento de 
água e de tratamento da rede de esgoto no país, sendo que um dos principais pilares é a 
elaboração de um plano municipal do setor para cada cidade. 



 

 

 
120 - A produção sucroalcooleira cresceu, etanol ganhou o mercado externo e ampliou ainda 
mais nas diversidades da cana como o álcool neutro. O setor também desponta na produção 
de energia a partir da biomassa do bagaço da cana-de-açúcar. Todas as indústrias são 
autosuficientes, gerando a energia necessária para seu funcionamento e algumas indústrias já 
iniciaram projetos de cogeração, comercializando o excedente no sistema elétrico nacional. 
Alagoas nasceu cana, se fez engenho e virou açúcar e álcool. A moenda deixou o burro e 
passou a mover-se na água. Assim surgiu a usina movida a vapor, evoluindo para indústria, 
empreendedora, moderna, que respeita o homem e o meio ambiente, gera riquezas e 
continua fazendo o que a atividade canavieira sempre fez pela gente alagoana: a construção 
do desenvolvimento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


