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GEOGRAFIA

A prova de geografia do vestibular de inverno da UDESC de 2013 foi considerada de nível fácil a médio, com questões 
tradicionais de geografia dos continentes e geografia de Santa Catarina. Destaca-se como questão de nível mais complexo 
aquela que abordava a distribuição dos royalties do pré-sal, lei aprovada pela presidenta Dilma no primeiro semestre desse 
ano.

40) Resposta: C

Comentário

 A Mata das Araucárias, as Pradarias, ou campos e a Mata Atlântica ocupam extensões bem mais significativas do que 
a vegetação litorânea. 

41) Resposta: A

Comentário

 Esta questão exigia um conhecimento mais aprofundado do estado de Santa Catarina no seu processo de colonização. 
Principalmente porque várias cidades apresentadas não são as principais representantes dos colonizadores citados. 

42) Resposta: C

Comentário

 O conhecimento histórico de colonização é fundamental para responder a esta questão. A Austrália e a China não fazem 
parte do processo histórico de colonização do Atlântico. 

43) Resposta: E

Comentário

 Quando se estudam as características gerais do mundo, os conceitos e países cobrados nesta questão são sempre 
abordados. 

44) Resposta: D

Comentário

 O Meridiano de Greenwich passa na Inglaterra, e não na Alemanha. 
 Os Paralelos são circunferências que podem ser traçados quantas vezes forem convenientes, dependendo da escala 

do mapa. 
 A longitude varia de 0° a 180° para leste e oeste. 
 Meridiano se refere ao Sul e Setentrional ao Norte. 

45) Resposta: B

Comentário

 O país de no 7, no mapa da questão, é o Equador, e não a Bolívia; 
 Quem preside a Colômbia é o presidente Juan Manoel Santos. Hugo Chaves foi o presidente da Venezuela, que está 

no mapa com o no 9;
 A Argentina está representada no mapa com o no 3; 
 O Uruguai tem um dos melhores IDHs da América Latina, está longe de ser um dos mais pobres.
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46) Resposta: B

Comentário

 A alternativa está incorreta, pois a Europa possui territórios acima da linha do círculo ártico, como partes da Noruega, 
Suécia, Finlândia e Rússia.

47) Resposta: C

Comentário

 A Suíça apesar de receber muitos turistas, não ganha de países como Estados Unidos, Itália, França e Espanha;
 Portugal nunca controlou a economia mundial;
 As maiores potências europeias são: Alemanha, França, Inglaterra e Itália;
 A Inglaterra participou de diversos conflitos nas últimas décadas, como: Malvinas, Guerra do Golfo, Bálcãs, invasões 

no Iraque e Afeganistão.

48) Resposta: D

Comentário

 Somente a alternativa III estava incorreta, pois os produtores do pré-sal são: SP, ES e RJ, e Santa Catarina ainda vai 
explorar a região. Outro erro é a informação de que os royalties segundo a nova lei vão aumentar para esses estados, 
na realidade vão diminuir de 26% para 20%, o que gerou grande discussão no senado nos últimos anos.

49) Resposta: E

Comentário

 Todas as alternativas estavam corretas. Caso falte alguma dessas variáveis no processo de industrialização de uma 
região ou país, ele pode ficar prejudicado, havendo a necessidade de importar alguma dessas variáveis, aumentando 
os custos e reduzindo a competitividade.

50) Resposta: E

Comentário

 As alternativas são autoexplicativas e mencionavam as principais características da América Anglo-Saxônica, dos Es-
tados Unidos e no Canadá.


