Florianópolis, 10 de dezembro de 2008.

Ao Presidente da Comissão Permanente do Vestibular – Coperve
Universidade Federal de Santa Catarina

Senhor Presidente:
Solicitamos sua atenção para um problema ocorrido na questão 13 de Geografia, transcrita abaixo.
13) Santa Catarina pode ser considerado um estado modelo de crescimento equilibrado, de qualidade de vida e de sustentabilidade, uma pequena porção do Brasil capaz de exibir índices de desenvolvimento humano comparáveis aos das
nações avançadas.
Sobre o quadro humano e econômico de Santa Catarina, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01. A estrutura viária conta com importantes ferrovias, hidrovias e rodovias federais, garantindo as exportações
dos produtos catarinenses.
02. Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages, municípios localizados no litoral catarinense, apresentam os maiores
índices de desenvolvimento humano do Estado.
04. As populações pré-colombianas não alteraram de modo sensível as características dos domínios do meio natural
catarinense.
08. Na Região Sul, Santa Catarina foi o estado que não participou do programa de liberalização econômica implementado na década de 1990.
16. A participação catarinense nos processos vinculados à globalização é geralmente mais intensa nas regiões em que
o setor secundário da economia se destaca, como ocorre no nordeste do estado e no Vale do Itajaí.
A alternativa 01 foi considerada incorreta pela UFSC. Na visão do Departamento de Geografia a alternativa é correta.
Quando analisamos de maneira mais específica as seguintes estruturas viárias: os eixos férreos Tereza Cristina (Sul), Dona
Francisca (Norte); os complexos portuários de São Francisco do Sul, Navegantes, Itajaí e Imbituba e as BR 101, 280, 282
e 470, observamos a importância destas para a garantia das exportações catarinenses.
Na alternativa 04 a palavra sensível foi utilizada no sentido de "evidente"/"expressivo". Esse tipo de linguagem não é
comum nos livros didáticos em virtude das diversas interpretações possíveis.
Portanto, pedimos que a questão aqui analisada seja reavaliada pela Coperve.
Desde já agradecemos pela atenção e aguardamos breve retorno, que pode ser feito através do telefone 2107-5899 ou
pelo e-mail <nilson@enegia.com.br>, com o professor Nilson da Silveira.
Atenciosamente,
Departamento de Geografia do Sistema de Ensino Energia.
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