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GEOGRAFIA
Em linhas gerais, apesar de pequenos erros de gabarito, a prova de geografia do vestibular da Udesc foi considerada
boa, cobrou questões de geografia física e humana de forma equilibrada, sem questões absurdas de Santa Catarina, como
em edições anteriores. A prova premiou os alunos que se mantiveram informados nos últimos seis meses a respeito das
questões políticas e econômicas do estado e do Brasil.
40) Resposta: C
Comentário
O ramo da ciência que estuda a mudança do tempo em curto período é a meteorologia, e é a climatologia que analisa
em períodos mais longos, e não a biodinâmica, como foi apresentado.
41) Resposta: A
Comentário
a) Correta.
b) Incorreta. Os carros não são a saída para a mobilidade, e sim o transporte público com vários modais e a organização
dos espaços públicos, para que não haja a necessidade de grandes deslocamentos pela população.
c) Incorreta. Transporte coletivo recebe esse nome por não pertencer diretamente ao usuário, não importando muito
a quantidade de pessoas que está sendo transportadas.
d) Incorreta. A mobilidade urbana é um problema muito comum nos países emergentes, não sendo uma característica
exclusiva do Brasil.
e) Incorreta. Os automóveis não são sinônimos de velocidade, contudo essa questão é discutível, pois em deslocamentos muito longos, como os feitos no Brasil e com uma rede de transporte coletivo ineficiente, os automóveis acabam
sendo mais rápidos que muitas conexões de ônibus.
42) Resposta: E
Comentário
Todas as afirmativas são verdadeiras.
43) Resposta: D
Comentário
a) Correta.
b) Correta.
c) Correta.
d) Incorreta. A formação de dunas relacionada às áreas litorâneas no Brasil, com ventos constantes e planícies largas,
ocorrendo tanto no nordeste como no sul e sudeste.
e) Correta.
44) Resposta: E
Comentário
Todas as afirmativas são verdadeiras.
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45) Resposta: A
Comentário
a) Incorreta. A chuva ácida e os impactos ambientais trazidos pela industrialização não devem ser encarados com
naturalidade, uma vez que esses impactos afetam os serem humanos e a natureza.
b) Correta.
c) Correta.
d) Correta.
e) Correta. Ressalva para esta alternativa, pois não existe região metropolitana de Cubatão, e sim da Baixada Santista.
46) Resposta: A
Comentário
I. Falsa. Não é tradição catarinense exportar calçados, como é o caso de SP e RS, nem melancias.
II. Verdadeira.
III. Verdadeira.
IV. Falsa. SC consegue exportar para vários países asiáticos, principalmente para o Japão, país esse rigoroso com o
controle de qualidade dos alimentos consumidos.
V. Falsa. Devido ao crédito não ser farto, como apresentado no texto, há ainda o fato de o Brasil não ser uma potência
na produção de morangos.
47) Resposta: C
Comentário
a) Correta.
b) Correta.
c) Incorreta. Atualmente o porto de Laguna tem pouca expressão no estado, e no sul do Brasil os portos de Paranaguá
no Paraná, Rio Grande no Rio Grande do Sul, Itajaí e São Francisco do Sul, são os principais da região.
d) Correta.
e) Correta.
48) Resposta: E
Comentário
Todas as afirmativas são verdadeiras.
49) Resposta: A
Comentário
I. Correta.
II. Correta.
III. Incorreta. A maior parte dos icebergs ficam abaixo do nível da água.
IV. Incorreta. Os ventos agem mais na superfície dos icebergs, e não na parte submersa, conforme mencionado na questão.
50) Resposta: E
Comentário
I. Verdadeira.
II. Verdadeira. O gabarito oficial considerou verdadeira, mas o correto nome para o conflito foi Guerra dos Seis Dias.
II. Verdadeira.
IV. Verdadeira.
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