GEOGRAFIA
Professores: Marcus, Ronaldo

Questão que trabalha conceitos de cálculo de escala, um tema comum nas provas da UFPR. O tema foi
trabalhado no Módulo 05 da apostila II de Geografia I.
Para melhor organização da resolução, estarei numerando os trechos de 1 a 4 como apresentado na
figura.

O primeiro passo é descobrir a escala da representação, para isso, usaremos os dados cedidos
inicialmente para o maior trecho, ou seja, o trecho 3 e aplicaremos o dado na fórmula de cálculo de
distâncias com escala (D=E.d).
Trecho 3:
D=E.d

345m = E . 6,9cm
34500cm = E . 6,9cm
34500cm/6,9cm = E
E = 5000, ou seja, 1:5000
Com a escala definida, agora podemos calcular a distância real dos demais trechos.
Trecho 1:
D=E.d
D = 5000 . 2,7cm
D = 13500cm = 135m
Trecho 2:
D=E.d
D = 5000 . 2.9cm
D = 14500cm = 145m
Trecho 4:
D=E.d
D = 5000 . 1,6cm
D = 8000cm = 80m
Como a soma dos trajetos (1+2+3+4) é igual ao trajeto total, conclui-se que: 135m + 145m + 345m + 80m
= 705m.

A questão trabalha a distribuição dos níveis de pluviosidade e de abastecimento das fontes hídricas
superficiais do Brasil. O tema foi trabalhado nos Módulos 13 e 14 da apostila III de Geografia I. Foi exigido
do candidato a relação entre a formação vegetal Amazônica e a alta pluviosidade, e a variação das
chuvas em relação às diferentes estações do ano.
A alternativa “e” se mostra equivocada devido à relação entre mudanças climáticas globais e os
problemas de abastecimento em nosso país, que naturalmente estão relacionados a mudanças
temporárias locais e, indiretamente, ao aumento da demanda como afirmado na questão.

Para a resolução da questão o candidato precisava ter conhecimento de uma organização básica dos
paralelos e meridianos terrestres e suas graduações. O tema foi trabalhado no Módulo 03 da apostila I de
Geografia I. Com base no paralelo do Equador e a sua graduação é zero, que aumenta até 90 graus nos
extremos dos polos, assim como no meridiano de Greenwich, porém, aumentando até 180 graus em
direção ao antemeridiano, podemos deduzir que:
Do ponto 1 para o ponto 2 houve diminuição da latitude em ponto do hemisfério sul e diminuição da
longitude no hemisfério oeste, portanto rumou para nordeste (NE).
Do ponto 2 para o ponto 3 houve aumento da latitude no hemisfério sul e aumento da longitude no
hemisfério oeste, portanto rumou para sudoeste (SW).
Do ponto 3 para o ponto 4 houve aumento da latitude no hemisfério sul e diminuição da longitude no
hemisfério oeste, portanto rumou para o sudeste (SE).
Do ponto 4 para o ponto 5 houve diminuição da latitude no hemisfério sul e diminuição da longitude no
hemisfério sul, portanto rumou para nordeste (NE).

Questão sobre demografia e urbanização, analisadas na Geografia II (módulos 01, 02 e 10)
Embora esteja crescendo num ritmo mais lento, a taxa de crescimento vegetativo ainda é positiva no
Brasil, o que se reflete no aumento da população absoluta. Na atual fase de transição demográfica o país
vive uma queda na taxa de natalidade, embora esta ainda esteja acima das taxas de mortalidade. A teoria
de Malthus, citada em uma das afirmativas, não se mostrou verdadeira no decorrer do século XX. O
número de migrantes, embora esteja em crescimento, ainda não é determinante para o aumento da
população do país, conforme evidenciado no enunciado. Apenas a alternativa “a” está de acordo com a
dinâmica demográfica brasileira.

A questão trabalha as características das principais massas de ar que atuam no território brasileiro. Nesse
caso avaliaremos item por item. O tema foi trabalhado no Módulo 09 da apostila II de Geografia I.
I. A Massa Equatorial Continental apesar de ser continental, possui características de ampla umidade
devido à formação vegetal densa da região. Em regiões equatoriais do planeta, essa formação é a única
que assume essas características.
II. A Massa Polar Atlântica é abastecida na região antártica.
III. A direção predominante dos ventos da Massa Tropical Atlântica é de leste, ou seja, da formação
oceânica do Atlântico.
IV. Os ventos Alísios seguem sentidos de deslocamento “trópicos-equador” de leste para oeste. Nessa
lógica a Massa Tropical Atlântica forma os Alísios que vão partir do sudeste e rumar para o território na
direção noroeste. Já a Massa Equatorial Atlântica, localizada mais ao norte, forma os Alísios que nascem
na região nordeste e rumam para sudoeste.
Conclui-se que, apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas.

Agropecuária e complexos agroindustriais. Tema abordado na Geografia II, módulo 12. A questão
também trata de aspectos do mercado de trabalho, que foi analisado no módulo 13.
O texto de base das afirmativas mostra a cadeia do agronegócio no Brasil, com fusão de grandes
empresas e cooperativas agrícolas e frigoríficas. A primeira alternativa apresenta as características da
economia agrária brasileira, com grande incremento da agroindústria, fruto de uma constante
modernização agrícola no país. Apesar disso, a mão de obra utilizada neste ramo não precisa de uma alta
qualificação, o que incentiva, principalmente no interior do país (em qualquer Estado), a situação descrita
no texto, sobre as condições degradantes de trabalho. A reportagem mostra o claro aspecto da
concentração fundiária, com predomínio de latifúndios exportadores e uso de técnicas intensivas.

A questão salienta a formação do relevo incluindo diferentes condições para diferentes formações. Assim
como na questão anterior, comentaremos item por item. Lembrando que o tema foi trabalhado no Módulo
06 da apostila II de Geografia I.
Primeira afirmação: Correta. Lembrando que forças endógenas são aquelas que partem do interior da
crosta como o vulcanismo e o tectonismo. As forças exógenas são ações atmosféricas como a ação das
chuvas, ventos e variações de temperatura.
Segunda afirmação: Falsa. A era cenozoica está relacionada à movimentação recente das placas
tectônicas, ou seja, as formas de relevo são altamente instáveis.
Terceira afirmação: Correta. Deslizamentos são fluxos naturais, principalmente em áreas de encosta. A
ação humana pode agravar o processo através de inúmeros fatores de interferência como desmatamento,
entre outras.
Quarta afirmação: Correta. Os processos de agradação ou deposição de sedimentos formam planícies,
pois se encontram em áreas de menor altitude. Lembrando que esses processos também podem
acarretar na formação de bacias sedimentares.
Nesse caso, conclui-se que a sequencia correta é V-F-V-V.

Geografia industrial, tema abordado na Geografia II (módulo 13). Questão de interpretação da dinâmica
industrial brasileira, principalmente o contexto histórico.
a) Incorreta: A década de 70 foi marcada pelos dois choques internacionais do petróleo. Nesta fase, o
país importava cerca de 80% desta matéria prima. A década viveua o início do processo de modernização
do setor petrolífero, mas a recessão internacional causada pela ação da OPEP não justifica a afirmação
de “salto de produtividade”.
b) Incorreta: A década de 80 ficou conhecida como a década perdida, com inflação totalmente fora do
controle, e em pleno processo de redemocratização do país. O resultado ruim apresentado na tabela é
fruto deste contexto econômico.
c) Correta: Fase de abertura da economia brasileira, período de estabilização monetária. A onda de
privatizações atraiu capital estrangeiro, o que justifica a alta produtividade demonstrada na tabela.
d) Incorreta: Justamente a partir da década de 1990, com os avanços dos setores de transporte e
telecomunicações, ocorre a fase mais intensa de desconcentração industrial, inclusive com a guerra fiscal
travada entre os Estados.
e) Incorreta: Após a onda de modernização industrial, o Brasil viveu um período de maior investimento em
infraestrutura, incentivada pelo Estado. As transnacionais continuaram a utilizar suas tecnologias
provenientes de pesquisas científicas feitas no exterior.

Questão sobre conhecimentos de ocupação territorial e regionalização, trabalhadas em vários módulos da
Geografia II, especialmente no 3 e10. O texto base trata da ocupação do território de acordo com os
avanços tecnológicos, mesmo em áreas com menor densidade demográfica. A questão exige um
conhecimento específico sobre a Geografia brasileira, o fato de a Amazônia Legal ocupar vários estados
do país. Esta região recebeu incentivos do Estado Nacional principalmente nas últimas décadas, como o
Projeto Grande Carajás, a Zona Franca de Manaus, e o estímulo à atividade agropecuária com a abertura
da fronteira agrícola nesta região, o que deixa a última afirmativa como incorreta.

