
GEOGRAFIA 
 

INTRODUÇÃO 
 
 A partir de uma análise do programa publicado no manual do vestibulando para 2005, a banca 
optou pela elaboração de uma prova de Geografia que apresentasse temáticas ligadas a aspectos 
geográficos relacionados à sociedade, à natureza e à sua interrelação, elaborando questões que, com o 
apoio de mapas, gráficos e tabelas, possibilitassem um bom exercício de reflexão dos vestibulandos sobre 
o conteúdo solicitado. 
 A prova não deixou de enfocar tópicos de geografia básica, como fusos horários, geografia 
econômica e globalização, geografia humana e geografia do Brasil e de Santa Catarina. 
 Os enunciados das questões foram construídos para permitir aos vestibulandos a expressão do 
conteúdo geográfico adquirido ao longo de sua formação educacional, exigindo para a resolução das 
questões uma boa capacidade de reflexão, interpretação e raciocínio lógico. 
 
 
 
Questão 11 
O relevo do Estado de Santa Catarina é um dos principais fatores condicionantes dos aspectos climato-
botânicos predominantes no seu território. Com base no mapa das áreas altimétricas, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:   LAGO, Paulo Fernando. Gente da Terra Catarinense. Desenvolvimento e educação ambiental. 
                                 Florianópolis: Ed. UFSC/FCC Edições/Ed. Lunardelli/UDESC, 1988. 
 
01. Nas altitudes acima de 601 m  a  formação vegetal predominante é a Floresta Mista ou Subcadu-

cifólia Subtropical com predomínio da espécie Araucária angustifólia. 
 
02. Nas altitudes entre 601 m e 1 400 m, coincidentes com as áreas de maior produção da fruticultura, 

as geadas ocorrem até cerca de 20 dias por ano. 
 
04. As áreas  cujas  cotas altimétricas  são  superiores a 1 000 m apresentam isotermas anuais que 

variam de 10 ºC a 16 ºC e são mais vulneráveis no inverno à ocorrência de geadas, que atingem até 
30 dias por ano. 
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08. Nas altitudes entre 1 001 m e 1 400 m ou mais é comum a ocorrência de precipitação sólida na 
forma de neve, no inverno. 

 
16. Na vertente oceânica do Estado, a partir de altitudes em torno de 600 m até a planície litorânea, 

ocorrem condições topo-climáticas que permitem o predomínio de uma Floresta Ombrófila Densa. 
 
Gabarito:   23 (01 + 02 + 04 + 16) 
Número de acertos:  115 (1,22%) 
Grau de dificuldade previsto:  Difícil 
Grau de dificuldade obtido:  Difícil 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A questão apresentou um mapa hipsométrico do Estado de Santa Catarina como apoio para que o 
vestibulando concluísse a respeito dos principais fatores condicionantes dos aspectos climato-botânicos 
predominantes no seu território.  A Geografia Física de Santa Catarina é conteúdo dos programas do 
ensino fundamental e médio, sendo as questões ligadas ao relevo e suas interferências nos tipos climáticos 
e nas formações florestais assuntos trabalhados obrigatoriamente. O grau de dificuldade previsto como 
difícil se confirmou, sendo que somente 1,22% dos candidatos assinalou as proposições corretas. Este 
percentual de alto grau de dificuldade verificou-se principalmente na análise da relação entre o relevo e o 
clima. Por exemplo, 739 candidatos (7,85%) assinalaram como correto o somatório 10, com indicação de 
que a proposição 08 estaria correta. No entanto a menção à ocorrência comum de precipitação sólida na 
forma de neve no inverno, entre as altitudes de 1.001 e 1.400 m, não é verdadeira. 
 
 
Questão 12 
Com base na tabela que trata da população absoluta e relativa dos países mais populosos do mundo, e 
nos seus conhecimentos sobre esse assunto, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

OS PAÍSES MAIS POPULOSOS DO MUNDO 
 

País População Absoluta 
(milhões de habitantes)

População Relativa 
(Hab./km2) 

  1. China               1.250               135 
  2. Índia               1.000               330 
  3. Estados Unidos                  276                 29 
  4. Indonésia                  208               110 
  5. Brasil                  169,5                 20 
  6. Rússia                  147                   9 
  7. Paquistão                  152               199 
  8. Bangladesh                  127               966 
  9. Japão                  126               333 
10. Nigéria                  120               175 

 
 
 
 
01. O Brasil é um país populoso. 
 

02. O Brasil é um país bastante povoado. 
 

04. O Brasil é um país populoso e bastante povoado. 
 

08. Comparado aos principais países mais populosos do mundo, o Brasil possui uma baixa população 
relativa. 

 

16. Por ser um país bastante povoado, o Brasil não exige políticas de desenvolvimento regional para a 
ocupação do território.   

 

 
 
 

Fonte:  VESENTINI, J. William. Brasil Sociedade & Espaço: Geografia do Brasil.
              São Paulo: Ática, 2002, p. 143. 



Gabarito:   09 (01 + 08) 
Número de acertos:  6.369 (67,68%) 
Grau de dificuldade previsto:  Fácil 
Grau de dificuldade obtido:  Fácil 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

Esta questão considerada fácil foi confirmada com o percentual de acertos de 67,68%. Esta 
questão tinha por objetivo verificar a compreensão quanto à diferença entre países populosos e países 
povoados. O tema dessa questão é amplamente conhecido e discutido nos cursos  pré-vestibulares e nos 
cursos regulares de segundo grau sendo, desta forma, uma questão de fácil entendimento. 
 
 
Questão 13 
O  governo  do  Estado de Santa Catarina iniciou recentemente um novo processo de planejamento 
regional, a partir de mudanças no processo de gestão administrativa das decisões. Como se chama 
esse processo e qual o seu objetivo central? 
 
Assinale a(s) proposição(ões) que responde(m) CORRETAMENTE à questão acima. 
 
01. Microrregiões Homogêneas – planejamento  regional  realizado a partir das características geográ-

ficas comuns aos municípios. 
 

02. Programa de Descentralização do Governo do Estado de Santa Catarina – planejamento regional a 
partir da criação de 29 secretarias regionais. 

 

04. Programa de Modernização Administrativa – planejamento regional a partir da divisão do Estado em 
regiões administrativas. 

 

08. Microrregiões  Polarizadas – planejamento regional realizado a partir dos pólos regionais. 
 

16. Programa Catarinense de Desenvolvimento Sustentável – planejamento  regional  a  partir de uma 
perspectiva que integre a economia, a população e o meio ambiente. 

 
Gabarito:   02 (02) 
Número de acertos:  3.547 (37,71%) 
Grau de dificuldade previsto:  Fácil 
Grau de dificuldade obtido:  Difícil 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

Estabelecer a relação entre o processo desenvolvido pelo atual governo do Estado de Santa 
Catarina na modernização da administração e a sua denominação tornou-se uma dificuldade, em face do 
conjunto de terminologias utilizadas para expressá-lo.  De um total de 9.452 candidatos presentes à prova, 
somente 3.547 acertaram esta questão. Isso se deveu à necessidade de relacionar processos recentes de 
regionalização com conceitos tradicionalmente já consagrados na Geografia, na área de planejamento 
regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 14  
Estabeleça a relação entre a coluna A (regiões do estado de Santa Catarina) e a coluna B (setores 
econômicos predominantes) e assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

Coluna A Coluna B 
1 – Vale do Itajaí A – Móveis 
2 – Planalto Norte B – Agroindústria 
3 – Campos de Lages C – Carvão e Cerâmica 
4 – Nordeste de Santa Catarina D – Turismo e Tecnologia 
5 – Oeste E – Têxtil 
6 – Litoral Central F – Eletrometal-Mecânica  
7 – Sul G – Criação de Gado  

 
 
01.1A, 2G, 3F, 4E, 5D, 6C, 7B. 
 

02.1G, 2F, 3E, 4D, 5C, 6B, 7A.  
 

04.1D, 2C, 3B, 4A, 5E, 6D, 7F. 
 

08.1E, 2A, 3G, 4F, 5B, 6D, 7C. 
 

16.1E, 2F, 3G, 4D, 5C, 6B, 7A. 
 
Gabarito:  08 (08) 
Número de acertos:  7.647 (81,31%) 
Grau de dificuldade previsto:  Médio 
Grau de dificuldade obtido:  Fácil 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A correlação entre as atividades desenvolvidas nas regiões econômicas do Estado de Santa 
Catarina tornou-se uma questão de fácil resolução, mesmo porque este tipo de conhecimento é 
extensamente trabalhado como característica do processo de regionalização do Estado de Santa Catarina, 
conforme podemos verificar pelo percentual expressivo de 81,31% de acertos. 
 
 
 
Questão 15 
 
A partir dos gráficos abaixo e com base na economia mundial, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 
 
 

AS DEZ MAIORES TRANSNACIONAIS 
 

Empresa - País Rendimentos 
 

  1) General Motors – EUA           
 

  2) Royal Dutch Shell – HOL – GB           
 

  3) Mitsui & Co – Japão           
 

  4) Mitsubishi – Japão           
 

  5) Itochu – Japão            
 

  6) Ford – EUA             
 

  7) Exxon – EUA            
 

  8) Walmart – EUA            
 

  9) Marubeni – Japão            
 

10) Toyota – Japão           
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AS DEZ MAIORES DÍVIDAS EXTERNAS 
 

Brasil         
Rússia         
México         
China         
Indonésia         
Argentina         
Coréia do Sul         
Turquia         
Índia         
 

Tailândia         
 

               
                   Fonte:  ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio Barbosa. 
                               Geografia. São Paulo: Ática, 2002, v. único, p. 233. 

 
01. Entre as dez maiores dívidas externas, existem países dos cinco continentes. 
 
02. O FMI e o Banco Mundial financiam recursos para os países subdesenvolvidos. 
 
04. As maiores empresas transnacionais têm sede nos países desenvolvidos. 
 
08. Apesar da dívida externa da Argentina estar entre as dez maiores do planeta, o país sempre 

apresentou grande estabilidade econômica. 
 
16. Em face do tamanho da sua dívida externa, o Brasil vem apresentando nos últimos anos 

dificuldades de investimento em várias áreas, dentre elas, o setor social. 
 
Gabarito:  22 (02 + 04 + 16) 
Número de acertos:  3.422 (36,27%) 
Grau de dificuldade previsto:  Médio 
Grau de dificuldade obtido:  Difícil 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

Esta questão de grau médio de dificuldade acabou se constituindo numa questão mais difícil do 
que o esperado, conforme resultados obtidos de 36,27% do total dos alunos presentes às provas. 

O objetivo era estabelecer uma correlação entre as principais mudanças recentes no cenário 
econômico internacional, em face de compreensões correntes estabelecidas nos livros didáticos de 
geografia sobre esses temas. O tema desta questão é de amplo conhecimento, mas seria necessário que os 
vestibulandos se ativessem às interrelações e às mudanças ocorridas no sistema econômico mundial. 
 
 
 
Questão 16 
Uma das formas de organização das relações de produção no mundo do trabalho são as contratações 
estabelecidas. Identifique os tipos de relação contratual que vêm sendo estabelecidas atualmente para 
reduzir custos operacionais e assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Direito à metade dos bens (Meeiro). 
 

02. Arrendamento (Rendeiro). 
 

04. Terceirização. 
 

08. Parcerias. 
 

16. Assalariamento (Assalariado).  
 

32. Contrato com encargos, por tempo determinado (Serviço temporário). 
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Gabarito:  44 (04 + 08 + 32) 
Número de acertos:  2.344 (24,86 %) 
Grau de dificuldade previsto:  Fácil 
Grau de dificuldade obtido:  Difícil 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

Mesmo sendo considerada uma questão de grau de dificuldade fácil, a mesma se revelou mais 
difícil do que o esperado, conforme podemos constatar pelos resultados obtidos (24,86%). Isto se deveu à 
dificuldade dos vestibulandos em identificar os diferentes processos de trabalho existentes nas diferentes 
relações de trabalho atuais. Mesmo sendo um assunto extensamente discutido em todas as áreas do 
conhecimento que têm implicação com o mercado de trabalho, aparentemente algumas dessas relações 
trabalhistas eram desconhecidas dos vestibulandos. 
 
 
Questão 17 
O documento “Planeta Vivo”, emitido pela World Wide Fund for Nature (WWF) e pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), em fevereiro de 2001, alerta que vivemos numa 
situação insustentável, considerando que já foram consumidos 42,5% dos recursos naturais do planeta 
e que esse consumo aumenta, em média, 2,5% ao ano nos países desenvolvidos. Com base nesta 
colocação, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Se pensarmos nas potenciais  matrizes energéticas substitutas do petróleo no século XXI podemos 

dizer que o Brasil pode dispor de praticamente todas. 
 
02. O Brasil possui reservas de petróleo já descobertas que o colocam entre os principais exportadores 

da atualidade. 
 
04. O Brasil é um país agraciado com extensas massas de água, gerando um grande potencial para a 

hidroeletricidade. 
  
08. As características  físico-climáticas  e sócio-econômicas do Brasil assinalam um grande potencial 

para o desenvolvimento de fontes alternativas de energia, como a biomassa, o biodiesel e a energia 
eólica. 

 
16. O Brasil é o maior país tropical do mundo, o que possibilita o aproveitamento privilegiado da energia 

solar.   
 
32. Após a década de 50, intensificou-se em todo o mundo uma atitude de preocupação em relação à 

preservação dos recursos naturais.  
 
Gabarito:  61 (01 + 04 + 08 + 16 + 32) 
Número de acertos:  324 (3,44%) 
Grau de dificuldade previsto:  Difícil 
Grau de dificuldade obtido:  Difícil 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 
 A previsão da banca de que esta seria uma questão de dificuldade difícil se concretizou, pois 
apenas 3,44% dos candidatos assinalaram a resposta 61. 
 A questão continha proposições relacionadas à disponibilidade de matrizes energéticas no Brasil, 
bem como ao potencial do país em termos de território e de aspectos físicos para a geração de energias 
limpas ou alternativas promotoras de um desenvolvimento sustentável. 
 O tema da questão é de ampla discussão a nível mundial, com repercussão permanente na mídia. 
Mesmo assim os candidatos demonstraram um grande desconhecimento sobre as potencialidades 
brasileiras e o estado de pesquisa e desenvolvimento na área. 
 
 
 



Questão 18 
Em razão de sua grande extensão Leste-Oeste, o território brasileiro é abrangido por quatro fusos 
horários.  Com base na figura abaixo, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S): 
 

FUSOS HORÁRIOS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. O primeiro fuso horário brasileiro é o segundo fuso a Oeste do Meridiano de Greenwich, abrangendo 

apenas a parte oceânica do território brasileiro. 
 
02. O segundo fuso brasileiro, que é o segundo fuso a Oeste do Meridiano de Greenwich, abrange 

grande parte do país, inclusive o Distrito Federal, sendo aquele que define a hora oficial do Brasil, 
adiantada 3 horas. 

  
04. O terceiro fuso brasileiro compreende os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, 

Roraima, parte do Amazonas e parte do Pará. 
 
08. O quarto fuso brasileiro tem uma defasagem de 5 horas em relação ao Meridiano de Greenwich, 

compreendendo o estado do Acre e parte do oeste do Amazonas. 
 
16. A hora oficial do Brasil corresponde à hora legal do país, também chamada de hora de Brasília, 

defasada 3 horas em relação ao Meridiano de Greenwich. 
 
Gabarito:  29 (01 + 04 + 08 + 16) 
Número de acertos:  2.449 (25,97%) 
Grau de dificuldade previsto:  Fácil  
Grau de dificuldade obtido:  Médio 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 
 O conteúdo da questão estava dentro do programa estabelecido, no item relativo à posição 
geográfica do Brasil e Santa Catarina, sendo apresentada como apoio uma figura sobre os fusos horários 
do território brasileiro. Este tema integra os programas do ensino médio trabalhados nos conteúdos de 
Geografia Física e cartografia básica. 
 A banca considerou a questão fácil pois, além do tema fuso horário ser amplamente trabalhado a 
nível de ensino, é um tema periodicamente explorado em concursos vestibulares de várias instituições. 

Observando-se o quadro de freqüência de respostas verifica-se que um número significativo de 
candidatos (1.431), equivalente a 15,18%, assinalou a resposta 28, não considerando a proposição 01 
verdadeira. Este aspecto pode estar relacionado ao fato de que a figura apresentada se restringia aos fusos 
horários do território brasileiro, sem referência à posição do meridiano de Greenwich. 
 
 
 

1o 2o 3o 4o  

Fonte: DUARTE, Paulo Araújo. Cartografia
Básica. Florianópolis: Ed. da UFSC,
1986, p. 42. (adaptado) 



Questão 19 
Em junho de 2001 os estados brasileiros concluíram seus debates, com a participação da sociedade, 
apontando as prioridades para a construção da Agenda 21 brasileira. Com base nesta colocação e na 
tabela abaixo, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 

 
 

BALANÇO DOS DEBATES ESTADUAIS DA AGENDA 21 BRASILEIRA  
 

 
ESTADOS 

 

Agricultura 
Sustentável 

 

Cidades 
Sustentáveis 

 

Infra- 
Estrutura 

 

Redução das 
Desigualdades 

 

Ciências e  
Tecnologia 

Gestão dos 
Recursos 
Naturais 

Total Geral 
de Propostas 

por Estado 

 

Número de 
Participantes

01-Alagoas 28 21 32 17 17 37 152 168 
02-Sergipe 14 10 00 24 01 28 77 103 
03-Piauí 21 12 02 10 00 16 61 113 
04-Maranhão 09 08 12 39 23 08 99 102 
05-R.G. do Norte 37 31 09 34 03 110 224 290 
06-Mato Grosso 109 09 14 21 40 27 220 270 
07-S. Catarina 163 74 16 45 64 63 425 80 
08-E. Santo 13 01 04 04 00 06 28 100 
09-Ceará 49 17 70 45 18 49 248 295 
10-Paraíba 74 16 39 66 15 33 243 137 
11-Roraima 52 04 14 02 32 16 120 110 
12-Pernambuco 154 59 128 56 101 77 575 193 
13-Bahia 61 17 24 21 49 18 190 119 
14-R. de Janeiro 83 16 50 27 16 41 233 170 
15-R. G. do Sul 129 26 22 17 51 74 319 120 
16-Pará 86 22 06 28 12 39 193 130 
17-Amazonas 79 16 29 43 16 50 233 100 
18-Minas Gerais 330 90 184 60 97 215 976 354 
19-M. G. do Sul 40 09 08 10 11 30 108 150 
20-Acre 38 11 07 15 12 07 90 75 
21-Tocantins 35 31 24 10 07 35 142 160 
22-Rondônia 30 19 04 19 12 24 108 130 
23-Goiás 97 20 17 25 05 54 218 92 
24-São Paulo 20 40 83 12 07 152 314 161 
25-D. Federal 60 14 07 12 00 11 104 75 

Total Geral 1.811 593 805 662 609 1.220 
 

5.700 3.797 

Percentuais 32% 16% 14% 12% 11% 21% 
 

100%  

Fonte: Revista Ecologia e Desenvolvimento.  Ano 11, n. 93, p. 19. 
 
 
01. As prioridades definidas nos debates estão relacionadas a ações nas áreas de agricultura susten-

tável e de gestão dos recursos naturais, com cerca de 53% das propostas.  
 
02. Dentre os eixos temáticos principais da Agenda 21 Nacional, os que mereceram menor atenção dos 

participantes foram o de Redução das Desigualdades e o de Ciências e Tecnologia. 
 
04. Os estados que mais apresentaram propostas para a constituição dos debates da Agenda 21 brasi-

leira foram:  Piauí, Sergipe, Acre e Maranhão.  
 
08. Em termos  de  número  de  participantes, os  estados  mais ativos nas discussões e debates da 

Agenda 21 foram Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. 
 
16. Na sua concepção teórica, a Agenda 21 deve ser entendida como um foro de co-responsabilidade 

para encontrar soluções. 
 
Gabarito:  ANULADA 
Número de acertos:  -- 
Grau de dificuldade previsto:  -- 
Grau de dificuldade obtido:  -- 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE DA QUESTÃO 
 
 A questão 19 apresentava como tema central uma tabela com o balanço dos debates estaduais 
desenvolvidos no processo de construção da Agenda 21 brasileira. 
 Devido a um erro nos valores percentuais, ocorrido na transcrição da tabela, e a sua não-detecção 
na revisão executada pela banca e pelos demais corretores, a questão foi anulada, após análise de recursos 
referentes a ela. 
 
 
 
Questão 20 
No Brasil, a concentração de terras resultou numa história de conflitos, inclusive com mortes.  
Entretanto, esses conflitos se situam, em sua maior parte, em algumas regiões do país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A partir do mapa que dispõe sobre os mortos em conflitos no campo no Brasil, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Os conflitos no campo se apresentam em diferentes proporções por todo o país. 
 

02. Os conflitos no campo estão associados, dentre outros problemas, aos descaminhos na implantação 
da reforma agrária. 

 
 

Fonte: VESENTINI, José William. Brasil Sociedade & Espaço – Geografia do Brasil. 31 ed. São
Paulo:  Ática, 2002, p. 130. (adaptado) 
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04. O Estado do Pará apresenta a maior concentração de conflitos com mortes no campo. 
 

08. Não são todos os estados brasileiros que apresentam conflitos no campo com mortes registradas. 
 

16. Um dos movimentos sociais que reivindicam mudanças na estrutura fundiária do país e uma melhor 
distribuição das terras é o Movimento dos Sem Terra (MST). 

 
Gabarito:  23 (01 + 02 + 04 + 16) 
Número de acertos:  4.170 (44,23%) 
Grau de dificuldade previsto:  Médio 
Grau de dificuldade obtido:  Médio 
 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

Esta questão apresenta um mapa que assinala o total de assassinatos relacionados com conflitos 
fundiários no Brasil. Os vestibulandos foram chamados a analisar uma questão da atualidade referente ao 
espaço agrário brasileiro, item indicado no programa do concurso vestibular. 
 A previsão da banca sobre o grau de dificuldade (médio) se concretizou, pois 44,23% obtiveram 
acerto na indicação das proposições corretas. 
 A questão exigia dos candidatos uma capacidade de interpretação do mapa, principalmente com 
relação à indicação de sua legenda sobre as classes definidas para representar os números absolutos de 
assassinatos relacionados com conflitos fundiários na área de todos os estados da federação. 
 Observou-se, no quadro de freqüência de respostas da prova, que cerca de 15,90% assinalaram a 
resposta 19, considerando a proposição 04 incorreta, e 11,96% assinalaram a resposta 21, considerando a 
proposição 02 incorreta, mostrando um certo desconhecimento do estado atual da implantação da reforma 
agrária no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 


