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A prova de geografia da UFSC desse ano surpreendeu positivamente, pois exigiu pouca memorização de dados irrele-
vantes, cobrou do aluno uma análise crítica socioeconômica do local, nacional e global.

Os temas foram bem distribuídos entre meio ambiente, urbanização, agricultura, Santa Catarina e geografia política. E 
claro, os alunos Energia detonaram na prova!

11) Resposta: 06

Comentário

01. Incorreta. O transporte coletivo mais utilizado é o rodoviário, e o transporte individual motorizado (carros e motos) 
não está relegado a segundo plano.

02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. O transporte público é essencial e, como está sendo afirmado no item 02, é um instrumento importante 

na formulação de políticas de inclusão social, portanto o enfoque monetarista não deve ser o principal. 

12) Resposta: 37

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. Apesar de a energia de biomassa ser renovável e sua utilização anteceder a Revolução Industrial, em 

épocas passadas não existiam conceitos como energia de biomassa, alternativa e renovável, sendo a queima da 
lenha e do esterco animal as fontes primárias mais utilizadas.

04. Correta.
08. Incorreta. Embora a energia hidráulica, biomassa e eólica serem renováveis, o potencial eólico brasileiro é pouco 

aproveitado, o petróleo, gás natural e o carvão (não renováveis) ainda são muito importantes para o país.
16. Incorreta. As termoelétricas, como são fontes não renováveis e em alguns casos poluidoras, não vão substituir as 

hidroelétricas, das quais o Brasil possui um histórico invejável na construção de barragens.
32. Correta. 

13) Resposta: 18

Comentário

01. Incorreta. Nenhuma das cidades da tabela está localizada no agreste.
02. Correta. 
04. Incorreta. Vários trechos das rodovias federais foram concedidos para a administração privada em troca de cobrança 

de pedágio.
08. Incorreta. As rodovias longitudinais têm prefixo 1. A rodovia 282 é a que liga Florianópolis ao Oeste Catarinense.
16. Correta. 

14) Resposta: 22

Comentário

01. Incorreta. Apesar de o regime militar ter criado a Lei de Reforma Agrária na década de 1960, ela não foi aplicada 
de forma definitiva. Ela foi criada com a finalidade velada de acalmar os movimentos de esquerda e campesinos 
que estavam rondando a América Latina naquele período histórico.

02. Correta. 
04. Correta. 
08. Incorreta. No Brasil os pequenos produtores plantam principalmente em ordem decrescente: arroz, feijão, batata 

inglesa, e em quantidade muito inferior às três primeiras culturas a mandioca.
16. Correta. 
32. Incorreta. Nas últimas décadas a produção brasileira, principalmente no sudeste, tem aumentado e o mercado de 

maior importância é o externo, e não interno como o mencionado.
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15) Resposta: 51

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. O clima dominante no Sul do Brasil é o subtropical. 
08. Incorreta. A cana-de-açúcar é uma cultura típica de clima tropical. No Sul do Brasil ela é mais cultivada no Norte 

do Paraná, onde o risco de geada é menor. 
16. Correta. 
32. Correta. 

16) Resposta: 09

Comentário

01. Correta. 
02. Incorreta. A exploração petrolífera é de grande risco para o meio ambiente, principalmente em águas profundas 

com grande pressão e baixas temperaturas.
04. Incorreta. A camada pré-sal está localizada entre o litoral de SC até o ES.
08. Correta. 
16. Incorreta. O petróleo é oriundo da Era Mesozoica, sua formação não é recente, tampouco surgiu junto com os 

Homo sapiens.

17) Resposta: 14

Comentário

01. Incorreta. Os planaltos da região do derrame basáltico possuem inclinação para oeste, por isso as altitudes geral-
mente são mais baixas nessa região do que no centro dos estados.

02. Correta. 
04. Correta. 
08. Correta. 
16. Incorreta. Na região 5 do mapa de SC predomina colonização italiana, e os fundadores de Porto Alegre são de 

origem açoriana, mais comum nas regiões 6 e 2 do mapa.
32. Incorreta. Idem anterior, pois a região 6 é predominantemente açoriana.

18) Resposta: 20

Comentário

01. Incorreta. Na observação simples do gráfico percebe-se que o PIB dos EUA cresceu no período citado.
02. Incorreta. A ideia de criação das ZEEs era atrair investidores internacionais e posteriormente gerar uma indústria e 

tecnologia local.
04. Correta. 
08. Incorreta. As ZEEs estão localizadas principalmente no litoral leste da China, o que facilita as exportações.
16. Correta. 
32. Incorreta. A economia americana não segue metas rígidas de planos quinquenais, característica típica de países 

socialistas mais tradicionais.

19) Resposta: 12

Comentário

01. Incorreta. Até a 2ª Guerra Mundial a taxa de natalidade e mortalidade eram altas. O Brasil era um país jovem.
02. Incorreta. Os grandes avanços no combate a subnutrição são mais recentes. A subnutrição e a fome crônica ainda 

não podem ser consideradas erradicadas. 
04. Correta. 
08. Correta. 
16. Incorreta. Embora o número mínimo de mulheres seja superior ao de homens na idade adulta, há um percentual 

maior de homens no mercado de trabalho, havendo ainda problemas discriminatórios. 
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20) Resposta: 03

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. A neve precipitou em toda a área central do estado a na região do escudo cristalino, não somente próximo 

do PR.
08. Incorreta. A neve e geada normalmente são danosas para a produção agrícola, principalmente quando já estão 

prontas para a colheita.
16. Incorreta. As características fornecidas pelo elaborador da questão estão relacionadas com a formação de nevoeiro, 

e não da neve.

Abraços a todos da equipe de Geografia.
Profs. Böing, Clazão e Monteiro


