
UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 01 + 02 = 03

Comentário

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. O número de trabalhadores no setor primário, principalmente na agrope-

cuária, continuou diminuindo devido à automação. O aumento ocorreu no setor de 
serviço. 

08. Incorreta. Quando o trabalhador se aliena à atividade produtiva, em vez de satisfazer 
suas necessidades, ele perde suas conquistas.



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 02 + 04 + 32 = 38

Comentário

01. Incorreta. A estrada de ferro São Paulo–Rio Grande foi construída com o objetivo 
de integrar as regiões Sudeste e Sul pelo interior. No caso de Santa Catarina está 
localizada no meio-oeste, famosa região do Contestado.

02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. O sul catarinense se destaca por vários recursos minerais, destaque na 

questão para a fluorita e  o carvão mineral (e não vegetal como diz a questão). Lem-
brando que essa região é de forte ocupação italiana; as colônias alemãs se deram 
principalmente no vale do Itajaí e nordeste do Estado. A exploração do carvão mineral 
ocorreu inicialmente por uma empresa inglesa.

16. Incorreta. O vale do Itajaí é uma mesorregião catarinense com uma forte presença de 
alemães, os quais receberam lotes de  terra e passaram a se dedicar à agricultura. É 
bom lembrar que  teve por base a formação de pequenas propriedades agrícolas; os 
minifúndios de policultura, o arroz e a produção têxtil se destacaram como principais 
atividades do vale europeu, como também é conhecido.

32. Correta.



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 02 + 32 + 64 = 98

Comentário

01. Incorreta. A questão Palestina é histórica, pois os principais motivos estão relaciona-
dos à questão territorial da Palestina. Apesar disso, nos dias atuais estão envolvidas 
situações mais complexas, como: Jerusálem, refugiados palestinos, assentamentos 
judaicos, grupos terroristas e outros. A primavera árabe foram grandes levantes po-
pulares contra os governos ditatoriais no Oriente Médio e norte da África.

02. Correta. 
04. Incorreta. É na sua porção oriental.
08. Incorreta. O comprometimento se deu através dos britânicos pela Declaração de 

Balfour.
16. Incorreta. Tanto a Palestina como Israel são pobres em água e petróleo. 
32. Correta.
64. Correta.



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 01 + 02 + 08 = 11

Comentário

01. Correta.
02. Correta.
04. Incorreta. Não abre esse mercado ao Brasil e à Bolívia principalmente pela dificul-

dade de transportar o gás natural para a Europa, os altos custos de tubulação para 
esse transporte em grandes distâncias oceânicas.

08. Correta.
16. Incorreta. Não ocorreu a dissolução da OTAN, que ainda permanece com bases 

militares na região do leste europeu e ainda gera tensões entre os EUA e a Rússia.



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 02 + 04 + 08 = 14

Comentário

 De uma forma geral, é bom lembrar que desertificação é o fenômeno de empobrecimento 
e diminuição da umidade em solos arenosos, localizados em regiões de clima subúmido, 
árido e semiárido. Ela pode ser causada tanto por ações da natureza, como mudanças 
periódicas de climas, quanto pela ação humana. No Brasil, esse processo ocorre, majo-
ritariamente, nas regiões Nordeste e Sul (porém, nessa última, o fenômeno é chamado 
de arenização). Além de fenômenos naturais, a ação humana é decisiva para provocar 
ou acelerar a desertificação. Entre as ações danosas, destacam-se as queimadas e os 
desmatamentos, bem como a prática da monocultura (sem a rotação de culturas nos 
solos), entre outros fatores.

01. Incorreta. A desertificação é um fenômeno relacionado à seca, e não ao aumento 
da umidade.

02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Nas áreas desertificadas a evaporação potencial é maior que a média de 

precipitação e se caracteriza por solos ressequidos e com cobertura vegetal esparsa.



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 01 + 16 + 32 = 49

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. No início do período republicano no Brasil (final do século XIX e começo 

do XX), vigorou um sistema conhecido popularmente como coronelismo. Esse nome 
foi dado, porque a política era controlada e comandada pelos coronéis (ricos fazen-
deiros). É bom lembrar que o coronel não era militar, tinha grandes propriedades 
agrícolas e visava à exportação.

04. Incorreta. O bioma da caatinga se destaca principalmente no clima semiárido, onde 
as condições edafoclimáticas não favorecem o desenvolvimento da cana-de-açúcar. 
Os plantation de cana ocorrem na zona da mata, faixa litorânea com condições de 
clima e solo mais favoráveis.

08. Incorreta. O sertão nordestino não se apresentava como uma região caracterizada 
por latifúndios produtivos (era a zona da mata); outro erro marcante é que Antônio 
Conselheiro não era coronel.

16. Correta.
32. Correta.



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 01 + 04 = 05

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. O clima é o subtropical, com chuvas bem distribuídas. 
04. Correta.
08. Incorreta. O grande destaque do relevo catarinense são os planaltos; as planícies 

costeiras ocupam extensão bem menor. 
16. Incorreta. O mapa traz a divisão política do Estado com seus municípios. Muitos 

deles caracterizados por pequenas áreas. 



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 01 + 04 + 32 = 37

Comentário

01. Correta.
02. Incorreta. O fim dos protecionismos gera novas oportunidades de negócios, aumen-

tando a concorrência. 
04. Correta.
08. Incorreta. No NAFTA, não há livre circulação de mão de obra. A definição do Euro é 

bem anterior à data de 2007-2008.
16. Incorreta. O Mercosul participa com uma fatia muito pequena no comércio mundial.
32. Correta.



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 02 + 04 + 08 = 14

Comentário

01. Incorreta. A população rural é maior que a urbana, e as atividades predominantes 
estão ligadas ao setor primário.

02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Os problemas sociais dos países africanos e a forma de organização polí-

tica e econômica está relacionada à forma de colonização europeia praticada desde 
o século XVI e principalmente ao imperialismo europeu do século XIX.

32. Incorreta. A revolução técnico-científico-informacional ocorreu na Europa ocidental.



UFSC
Geografia (Amarela)

 Resposta: 04 + 16 = 20

Comentário

01. Incorreta. A urbanização brasileira está relacionada ao intenso êxodo rural, desen-
cadeado pela mecanização do campo e pelo desenvolvimento industrial. As áreas 
degradadas dos principais centros, contudo, continuam necessitando de investimentos. 

02. Incorreta. A urbanização ocorre quando o crescimento das cidades é maior que o 
crescimento do campo. 

04. Correta.
08. Incorreta. Há uma grande disparidade econômica entre as regiões brasileiras.
16. Correta.


