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46) Resposta: E
Comentário
A questão abordava algumas características demográficas brasileiras comparando os dados do Censo 2010 com os
dos Censos anteriores.
I. No Censo de 2000, a população brasileira era de quase 170 milhões de habitantes. Em 2010, esse número aumentou
para mais de 190 milhões.
II. Na população brasileira, há aproximadamente 97 milhões de mulheres e 93 milhões de homens.
III. A maioria das famílias brasileiras (91%) é formada por pessoas com laços de parentesco. Mas existem também as
famílias sem parentesco, que podem ser duas ou mais pessoas ou unipessoais (apenas uma pessoa). O número de
famílias unipessoais foi o que mais aumentou: de 2,4 milhões, em 1991, para 4,1 milhões, em 2000.
IV. A taxa de fecundidade vem reduzindo, no Brasil, desde a década de 1960.
47) Resposta: C
Comentário
Os maiores produtores de ferro da América Latina são Brasil e Venezuela. Os países Platinos (Argentina, Uruguai e Paraguai) não se destacam em jazidas de minerais metálicos. Já a Bolívia é famosa por suas jazidas de hidrocarbonetos.
48) Resposta: E
Comentário
O país localizado na América do Sul que possui geleiras eternas, vulcões, lagos de altitude, florestas de araucárias,
ilhas, praias, áridos desertos e é banhado pelo Oceano Pacífico é o Chile. A questão foi muito fácil. A Bolívia não possui
litoral e os países Brasil, Uruguai e Venezuela são banhados pelo Oceano Atlântico.
49) Resposta: D
Comentário
A questão exigia do aluno conhecimentos referentes ao setor têxtil catarinense. Esse setor, diferentemente dos demais
setores citados na questão, começou a se desenvolver na segunda metade do século XIX. Possui no Vale do Itajaí o
seu maior parque produtivo, e a crise a partir da década de 1990 (competição dos produtos chineses) obrigou o setor
a se reposicionar no mercado, investindo na diversificação da cadeia produtiva.
Como este é o primeiro vestibular da Udesc neste novo modelo, cabe destacar que a Universidade foi coerente ao exigir
conhecimentos gerais sobre a Geografia de Santa Catarina.
50) Resposta: E
Comentário
Questão muito fácil, que exigia dos alunos conhecimentos básicos de geologia geral.
A Teoria da Deriva dos Continentes foi enunciada pelo cientista alemão Alfred Lothar Wegener, em 1912. Segundo esse
autor a Terra teria sido formada inicialmente por um único e enorme supercontinente que foi se fragmentando e se deslocando continuamente desde o período Mesozoico, como se fosse uma espécie de nata flutuando sobre um magma
semilíquido e passeando em diferentes direções. O supercontinente foi chamado de Pangeia.
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51) Resposta: A
Comentário
Na Itália, a região mais industrializada fica no Norte, no Vale do Rio Pó. A concentração no Norte do país é decorrente
do renascimento comercial e urbano, que facilitou a concentração de capitais e o aumento da população urbana. As
cidades de Gênova, Turim e Milão sãos os principais polos industriais.
52) Resposta: B
Comentário
São exemplos da indústria de bens de consumo (ou leve) as indústrias de automóveis e de eletrodomésticos. As outras
possibilidades são classificadas como:
• Indústria de autopeças – indústria pesada (bens equipamentos, bens de capital ou intermediárias).
• Indústria de alumínio – indústria pesada (bens de produção).
• Indústria de plásticos e borracha – indústria pesada (bens equipamentos, bens de capital ou intermediárias).
• Indústria de máquinas – indústria pesada (bens equipamentos, bens de capital ou intermediárias).
• Indústria de aço – indústria pesada (bens de produção).
• Indústria de ferramentas – indústria pesada (bens equipamentos, bens de capital ou intermediárias).
• Indústria de chapas de ferro – indústria pesada (bens equipamentos, bens de capital ou intermediárias).
53) Resposta: C
Comentário
A questão exigia conhecimentos básicos sobre alguns dos principais blocos econômicos. O bloco econômico Alca não
foi criado, foi idealizado pelos EUA, e no projeto original envolvia todos os países da América. Os EUA nunca tiveram
interesse em fazer parte do Mercosul.
54) Resposta: D
Comentário
A questão exigia que o aluno soubesse interpretar as legendas e, a partir delas, localizar no mapa os domínios morfoclimáticos brasileiros.
55) Resposta: A
Comentário
São países integrantes do G8: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Canadá, Itália, Reino Unido e Rússia.
56) Resposta: B
Comentário
Os problemas existentes entre México e Estados Unidos não foram resolvidos com a eleição de Barack Obama, que
não flexibilizou, por meio de leis, a entrada dos mexicanos nos Estados Unidos.
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57) Resposta: E
Comentário
A questão exigia dos alunos conhecimentos a respeito das características climáticas de SC.
58) Resposta: C
Comentário
São cinco os países africanos que falam a Língua Portuguesa: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São
Tomé e Príncipe. Na questão, a alternativa a ser assinalada era: Angola e Moçambique.
59) Resposta: E
Comentário
A questão exigia dos alunos conceitos de geomorfologia e conhecimentos sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, localizada
no município de Rio de Janeiro – RJ. Abaixo listamos alguns desses conceitos:
Enseada: Refere-se a um recorte da linha costeira, o qual forma uma baía bem aberta. É uma reentrância aberta da
costa em direção ao mar, limitada por dois promontórios (porções mais elevadas).
Região pelágica: É o relevo submarino onde encontramos depressões, montanhas tectônicas e vulcanismo. Podendo
atingir seis mil metros abaixo do mar.
Recife: É uma barreira de origem biológica ou arenosa, próxima à praia, diminuindo ou mesmo bloqueando a ação das
ondas.
Barra: a) Desembocadura de um rio.
b) Faixa alongada e elevada de sedimento, normalmente um banco de areia, depositado ao longo de uma linha
onde uma corrente de água passa junto de águas mais calmas, perdendo energia, o que provoca a deposição
do material clástico predominantemente arenoso.
Ocorre em vários ambientes como: no mar, junto a desembocaduras de rios, a correntes marinhas costeiras, fechando
pontões de uma baía (restinga); nas saídas de meandros, onde o fluxo fluvial é acelerado, com erosão da margem na
curva de ataque e deposição logo a seguir, onde a corrente encontra a água mais calma.
60) Resposta: A
Comentário
A questão exigia conhecimentos a respeito das características turísticas de alguns municípios catarinenses. Fica mais
uma vez claro que os conteúdos sobre Santa Catarina continuam a ser cobrados. Segue abaixo a correlação correta:
1) São Joaquim
2) Piratuba
3) Lages
4) Garopaba
5) São Francisco do Sul

( 5 ) Local Histórico de colonização do Estado.
( 4 ) Conhecido pelas praias e esportes náuticos.
( 1 ) Região serrana com ocorrência de neve.
( 3 ) Neste município ocorre a Festa do Pinhão.
( 2 ) Importante estância hidromineral.
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