UFSC
Geografia (Amarela)

11) Resposta: 43
Resolução
01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Apenas nas últimas décadas que a população urbana de Santa Catarina superou a população
rural.
08. Correta.
16. Incorreta. A Microrregião do Tabuleiro se caracteriza
pela repulsão populacional e por um inexpressivo
processo de favelização diante da Microrregião de
Florianópolis, que compreende a mesma mesorregião.
32. Correta.
12) Resposta: 52
Resolução
01. Incorreta. É notória a participação da China no cenário econômico, político e militar mundial, no entanto,
suas intervenções, especialmente as militares, não são
comparáveis ao que os EUA têm promovido na última
década.
02. Incorreta. As guerras travadas pelos EUA não garantiram a segurança mundial, muito menos a segurança
regional das áreas atacadas, ainda instáveis e violentas
como os países citados na alternativa.
04. Correta.
08. Incorreta. A Turquia dificilmente entrará na União
Europeia, por ser um país emergente, de maioria muçulmana (que tem sofrido restrições às indumentárias
religiosas das mulheres na França, por exemplo), com
problemas na ocupação do Chipre e com a questão
curda.
16. Correta.
32. Correta.

13) Resposta: 18
Resolução
01. Incorreta. A exclusão social no Brasil não permite o
acesso às melhorias para “toda” população.
02. Correta.
04. Incorreta. As pessoas de baixa renda (inferior a um
salário mínimo) dependem da precária rede pública
de saúde.
08. Incorreta. No Brasil há um inchaço, uma hipertrofia do
setor terciário – que representa as atividades citadas – ,
marcada pela informalidade, o subemprego.
16. Correta.

32. Incorreta. A exclusão no Brasil também pode
ser notada pelo acesso à educação e às novas
tecnologias. Com uma escolaridade média de
7 anos e uma taxa de analfabetismo próxima de
10%, o Brasil ainda precisa de grandes avanços
para que a população seja inserida na era da
informação com menor desigualdade.
14) Resposta: 20
Resolução
01. Incorreta. Os principais polos tecnológicos de
Santa Catarina estão concentrados na Grande
Florianópolis, no Vale do Itajaí e no nordeste do
Estado.
02. Incorreta. Apesar de apresentar diversos polos tecnológicos, as aglomerações industriais
no Paraná não estão circunscritas às áreas
de fronteira, estão situadas na porção norte e
oriental do Estado.
04. Correta.
08. Incorreta. As principais aglomerações de polos
tecnológicos no Estado de São Paulo concentram-se próximas à porção centro-oriental do
estado.
16. Correta.
15) Resposta: 03
Resolução
01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Os extremos latitudinais africanos
estão situados nas zonas temperadas do norte
e do sul e, especialmente na porção sul, sofre
grande influência da maritimidade.
08. Incorreta. A maior parte da pecuária africana é
ainda muito rudimentar e pelas condições sanitárias não garante uma exportação expressiva.
16. Incorreta. A baixa expectativa de vida, a subnutrição e a fome estão relacionadas a inúmeras
questões, como a instabilidade política – conflitos; a desertificação; as técnicas rudimentares
que a população mais pobre tem acesso; a
herança de uma colonização de exploração com
as plantations, que excluíram a maior parte da
população do acesso à terra e destinam a maior
parte da produção para exportação, entre outros
elementos que justificam as mazelas sociais do
continente.
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16) Resposta: 21
Resolução
01. Correta
A Coperve considerou a alternativa correta, mas a
estrutura geológica dos continentes apresenta apenas
três estruturas: maciços antigos ou escudos cristalinos,
bacias sedimentares e dobramentos modernos.
02. Incorreta. Na zona superficial do mar, a luz e as condições de pressão e temperatura garantem uma elevada
biodiversidade.
04. Correta.
08. Incorreta. A formação das grandes reservas de minérios
da litosfera (ferro, ouro, carvão mineral, etc.) não está
associada às ações antrópicas.
16. Correta.
32. Incorreta. Apenas 2,5% da água do Planeta é doce e
nem sempre pode ser considerada potável.
17) Resposta: 25
Resolução
01. Correta.
02. Incorreta. A mecanização no campo na América Latina
não foi introduzida pelo colonizador, foi intensificada
pela revolução verde nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial.
04. Incorreta. As necessidades de expansão territorial
dos Estados Unidos visavam ampliar seus domínios
territoriais e garantir o acesso aos recursos naturais
como o ouro.
08. Correta.
16. Correta.
18) Resposta: 12
Resolução
01. Incorreta. A amplitude térmica anual no domínio das
Araucárias fica próxima dos 12 °C, característica do
clima mesotérmico úmido.
02. Incorreta. De acordo com a imagem apresentada,
conclui-se que se trata de uma formação florestal ombrófila mista.
04. Correta.
08. Correta. (Segundo gabarito oficial)
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O Departamento de Geografia discorda do
gabarito, pois o próprio excerto oferecido pela
questão afirma que há apenas formações de
campos e florestas em Santa Catarina:
A cobertura vegetal original do Estado de Santa
Catarina compreende dois tipos de formação:
florestas e campos.
16. Incorreta. A pecuária extensiva de corte que
se destaca no Planalto Serrano.
19) Resposta: 35
Resolução
01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Não é o clima desértico que justifica
as disputas pelos recursos minerais, os interesses econômicos e geopolíticos é que justificam
as disputas.
08. Incorreta. Os atuais conflitos religiosos no
mundo árabe estão associados sobretudo ao
conflito com o povo judeu em Israel e, no caso
iraquiano recente, entre xiitas e sunitas.
16. Incorreta. O petróleo encontrado na região é
um fator de forte impulso ao desenvolvimento
econômico que ainda não conseguiu acabar
com a desigualdade social, apenas intensificá-la.
32. Correta.
20) Resposta: 06
Resolução
01. Incorreta. Santa Catarina ainda aguarda a
construção de uma ferrovia ligando o oeste ao
porto de Itajaí.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. Não há destaque nas exportações
de caprinos e ovinos em Santa Catarina e no
Brasil.
16. Incorreta. A função social da terra foi contemplada apenas na Constituição em 1988, criando
um arcabouço jurídico para facilitar o processo
de reforma agrária.

