Geografia – Prova Amarela

Resolução da UFSC
11) Resposta: 26

14) Resposta: 49

Comentário

Comentário

01. Incorreta. Em função das dimensões lesteoeste, o Brasil apresenta somente dois (quatro)
horários, que estão adiantados (atrasados) em
relação ao meridiano de Greenwich (0°).
02. Correta.
04. Incorreta. O ponto extremo oriental (setentrional) do Brasil localiza-se na Região Norte.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Os pontos extremos do Brasil não
(são) considerados eqüidistantes.

01. Correta.
02. Incorreta. O primeiro excerto caracteriza um fluxo
migratório conhecido como migração intra-regional
(inter-regional).
04. Incorreta. O Sertão (Zona da Mata), principal  subregião econômica do Nordeste brasileiro, tem sua
economia baseada na policultura (pecuária extensiva
de corte).
08. Incorreta. A irrigação, a  partir  de  açudes  ou  barragens (utilização de técnicas de irrigação), vem  proporcionando o crescimento da fruticultura na Região
Norte (Nordeste) do Brasil, principal área do romance
Menino de engenho, de José Lins do Rego.
16. Correta.
32. Correta.

12) Resposta: 06
Comentário
01. Incorreta. As formações de seringais são típicas
do Sudeste (da região Norte brasileira) brasileiro, principalmente nas áreas de ocorrência do
clima temperado continental (equatorial quente
e úmido).
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. As metrópoles regionais brasileiras
polarizam extensas regiões como Porto Alegre,
Recife e Blumenau (Porto Alegre e Recife são
metrópoles regionais que polarizam outras
áreas. Já Blumenau não é classificada como
metrópole regional).
16. Incorreta. O individualismo da sociedade contemporânea, assim como ocorre em São Paulo
e na maioria das áreas urbanas do Brasil, é  
apontado como a única causa da violência e
agressividade dos seus elementos (a violência
possui vários fatores geradores. Afirmar que o
individualismo é a única causa da violência não
é adequado).
13) Resposta: 17
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Os carvões mais puros são as melhores fontes de energia. A hulha é mais (menos)
pura do que o antracito.
04. Incorreta. Os excertos acima referem-se a fontes
de energia (não) renováveis.
08. Incorreta. O Brasil (não) é o maior exportador de
carvão e de petróleo do continente americano.

15) Resposta: 49
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Os Domínios paisagísticos identificados com
os números 4 e 7 (1 e 3) caracterizam os cenários de
Dois irmãos, de Milton Hatoum.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. O Domínio   morfoclimático   identificado
com o número 6 (4) é uma região semi-árida em toda
a sua extensão.
32. Incorreta. O Domínio  paisagístico  identificado com
o número 1 é formado, principalmente, por terras baixas e paupérrima rede hidrográfica (riquíssima rede
hidrográfica).
16) Resposta: 49
Comentário
01. Incorreta. A fertilidade do solo e a sua disponibilidade
não interferem (interferem muito) na produção agrícola.
02. Incorreta. A biotecnologia aplicada às atividades
agrícolas tem como único (o principal objetivo é
maximizar a lucratividade) objetivo a erradicação da
fome, principalmente nos países do Eixo Sul.
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Com a introdução dos cultivos da canade-açúcar e da soja, as propriedades monocultoras
deixaram de existir (as áreas de monocultura foram
ampliadas) em toda extensão das terras agricultáveis
do território brasileiro.


17) Resposta: 74
Comentário
01. Incorreta. O IBGE faz diferentes levantamentos da
população brasileira. O mais completo deles é o
Censo Demográfico, realizado de cinco em cinco
anos (dez em dez anos).
02. Correta.
04. Incorreta. Devido exclusivamente às questões
econômicas (históricas, sociais e culturais), a
concentração de negros é superior nas Regiões
Sul e Sudeste (Nordeste e Sudeste), em relação
às demais regiões brasileiras.
08. Correta.
16. Incorreta. O elemento branco que  participou da  
formação étnica do Brasil pertence ao  grupo anglosaxão (principalmente latinos), o único a colonizar
o Brasil.
32. Incorreta. Os primeiros escravos negros  chegaram  
ao Brasil somente com a cafeicultura (cana-deaçúcar, ouro), ou seja, no século XIX (a partir do
século XVI).
18) Resposta: 05
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Todos os fortes construídos ao longo
do litoral catarinense no século XVIII tiveram como
único objetivo (vários objetivos) o desenvolvimento econômico de cada um dos povoados em que
foram erguidos (ocupação e defesa).
04. Correta.
08. Incorreta. Cal  e  barro são subprodutos  exclusivos,
resultantes do desgaste  das formações magmáticas intrusivas (o cal é resultante da queima do
calcário – rocha sedimentar orgânica – e o barro
é material sedimentar de inúmeras origens).
16. Incorreta. O Forte de São José da Ponta Grossa,
referido  no conto Fascínio do autor supracitado,
localiza-se ao sul (norte) da Ilha de Santa Catarina.
32. Correta.
19) Resposta: 35 (gabarito oficial)
A resposta desta questão foi contestada para ser alterada, no gabarito, de 35 para 01.
Comentário
01. Correta.
02. Correta (gabarito oficicial). Os rios da Região Sul
do Brasil apóiam-se em dois sistemas de drenagem.  
Com  base nessa afirmação pode-se dividir os rios
catarinenses em duas vertentes: a do Atlântico  e a
do Interior. A primeira frase ficaria mais adequada deste modo: Os rios da região Sul do Brasil
pertencem a três bacias: Bacia do Paraná, do
Uruguai e Secundária do Sul/Sudeste.



Os conceitos sistemas de drenagem e vertentes
foram aplicados fora do padrão mais utilizado
nas bibliografia indicada pela UFSC. O sistema
de drenagem (escoamento) predominante como
no reto do Brasil, é o exorréico. Drenagem
exorréica indica que, em seu curso inferior, a foz
se dará no mar. Independentemente da direção
(vertente) que o rio assuma no decorrer do seu
curso, ele irá terminar no mar (drenagem).
A relação feita na alternativa não é adequada.
04. Incorreta. Em função da distribuição regular das
chuvas em todo (no Semi-árido as chuvas são irregulares) o território brasileiro, todos (nas bacias
hidrográficas do São Francisco e Secundária do
Nordeste encontram-se rios intermitentes) os rios
são considerados perenes.
08. Incorreta. A água doce encontra-se distribuída de
forma eqüitativa (desigual) em todas as regiões do
globo terrestre.
16. Incorreta. Em relação ao ciclo da água, a construção de grandes represas não causa (causa inúmeros)  impactos na região, uma vez que a água que
alimenta a represa prossegue depois rio abaixo
com a mesma vazão e velocidade (a velocidade
e o volume são alterados conforme as demandas
de geração).
32. São exemplos de águas continentais em Santa
Catarina  as  lagoas  da  Conceição  e  do Imaruí,
e o rio Peperi-Guaçu (as lagoas da Conceição e
do Imaruí são tecnicamente classificadas como
lagunas. Elas possuem saída para o mar e sofrem a influência das mares. Por este motivo
não podem ser classificadas como águas continentais. Tecnicamente os rios, os aqüíferos, os
lagos e as geleiras são classificados como águas
continentais).
20) Resposta: 41
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Os países identificados com os números 2, 3 e 4  (7, 2 e 6) formam o conjunto regional
denominado América Platina.
04. Incorreta. Exceto o Brasil, todos os países da
América do Sul foram colonizados por espanhóis
(as Guianas foram colonizados por franceses,
holandeses e ingleses). Até obterem a independência política, esses mesmos países foram
fortemente marcados por colônias de povoamento
(exploração).
08. Correta.
16. Incorreta. Os  países  identificados com os números  
6, 7, 8, 10 e 11 pertencem a dois  blocos econômicos:  Área de Livre Comércio das Américas (Alca)
e Mercado Comum do Livre Comércio do Caribe
e Pacífico (Nafta) (A Área de Livre Comércio das
Américas ainda não foi formada, e o Nafta é uma
zona de livre Comércio que integra EUA, Canadá
e México).
32. Correta.

