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Introdução  
 
Nos últimos anos, muitos são os documentos oficiais e acadêmicos que discutem e indicam como 

se pode ensinar Geografia na Educação Básica. Esse estímulo, sem dúvida, é desejável, permitindo ao 
docente deixar de ser um mero transmissor de conhecimento e ao estudante, um agente passivo no 
processo de aprendizagem. Assim, ambos passam a pensar e entender o mundo de forma dialética.  

O principal objetivo da Geografia é compreender a dinâmica social e espacial, que produz, reproduz 
e transforma o espaço geográfico nas diversas escalas. As relações temporais devem ser consideradas 
tendo em vista a historicidade do espaço, não como enumeração ou descrição de fatos que se esgotam em 
si mesmos, mas como processo de construção social.  

Para a compreensão das diversas escalas do espaço geográfico, torna-se mister reconhecer o 
processo de formação do espaço vivenciado pelos candidatos a uma vaga na Universidade; no caso em 
questão, o destaque para a regionalização e formação econômica e social do estado de Santa Catarina. 
Apesar de as diretrizes curriculares nacionais determinarem como obrigatória a questão da regionalização, 
a Banca Elaboradora percebeu que esse tema está sendo relegado a segundo plano nas instituições de 
Ensino Médio; chega-se a essa conclusão ao se analisarem os índices de acertos totais e os parciais.  

Entendemos que parte do problema deve-se à qualidade e ao uso dos materiais didáticos utilizados 
pelos professores no Ensino Médio, sobretudo os livros didáticos e as apostilas (especialmente estas), 
conjugados com problemas de ordem estrutural e pedagógica nas escolas e no próprio trabalho docente. 

É urgente que os professores das instituições de Ensino Médio priorizem os aspectos 
socioeconômicos, físicos e humanos de Santa Catarina. Essa mudança requer outra forma de organização 
didática e pedagógica, na qual participem, junto com os estudantes, de um processo de construção de 
conhecimentos e saberes do espaço que ocupam em escala local, regional e nacional. 

Na elaboração das questões, a banca de professores de Geografia julgou necessário que os 
candidatos deveriam ter a habilidade de compreenderem o espaço geográfico a partir das múltiplas 
interações entre a sociedade e a natureza (tanto nos aspectos essencialmente naturais quanto nos 
antropomorfizados), bem como de identificarem as contradições que se manifestam espacialmente, 
decorrentes dos processos produtivos e de consumo. A intenção era que os candidatos demonstrassem 
conhecimentos sobre a compreensão da importância de elementos naturais, culturais, políticos, 
econômicos, espaciais, respeitando as imensas diversidades encontradas no Brasil em geral e em Santa 
Catarina em particular.  

Nesse sentido, a Banca Elaboradora tentou propiciar aos candidatos uma avaliação que 
contemplasse os conceitos fundamentais da Ciência Geográfica (lugar, paisagem, território, região, redes 
etc.), inter-relacionados com situações vivenciadas no presente e no passado e que interferiram e 
interferem diretamente nas transformações do espaço geográfico (produzido e transformado pelas 
sociedades humanas ao longo da história), tendo em vista os documentos vigentes para o Ensino Médio. 

A partir do Programa do Concurso Vestibular 2016, as questões versaram sobre conteúdos de 
geografia econômica (brasileira e internacional); estudos sobre a realidade catarinense; geografia política; 
geografia urbana; geografia rural (ou agrária); geografia física (clima, relevo, vegetação); geografia 
regional. Saliente-se que as questões buscaram dar um tratamento interdisciplinar, relacionando a 
geografia com a história, com a literatura, com a economia, com as geociências e com as ciências naturais. 
Ou seja, a geografia não é uma disciplina isolada de um contexto maior e o conhecimento não é fixo, 
enrijecido. 

Chama a atenção o alto índice de questões com grau de dificuldade obtido “difícil” mas com grau de 
dificuldade previsto “fácil” ou “médio” pela Banca Elaboradora. Isso mostra, mesmo que se careça de dados 



e análises mais aprofundadas, a necessidade de qualificar o Ensino Médio visando à preparação deste 
estudante para o entendimento do mundo a sua volta ou para a continuação de seus estudos. 

Dessa forma, a Banca Elaboradora considera que as questões elaboradas estiveram dentro daquilo 
que se espera dos conteúdos para o Ensino Médio. Contudo, considerando-se o baixo percentual de 
acertos nas questões de modo geral, entende-se que há problemas estruturais no ensino desta disciplina. 

 
Análise das questões 
 
QUESTÃO 11 
 
Organizações internacionais são entidades criadas pelas nações do mundo com o objetivo de trabalhar em 
comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana: política, economia, 
saúde, segurança, trabalho etc. Em relação às proposições abaixo, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada pelos países vencedores da Primeira 

Guerra Mundial – apesar da oposição da União Soviética – e tem como principal objetivo 
manter a paz e a segurança internacionais. 

02. a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi constituída em 1949, no contexto da 
Guerra Fria, como uma aliança militar das potências ocidentais em oposição aos países do 
bloco socialista, mas atualmente tem, entre seus associados, países do antigo bloco socialista. 

04. uma das organizações mais bem-sucedidas é o Fundo Monetário Internacional (FMI), cujo 
principal objetivo é criar as condições para investimentos em infraestrutura e educação, sem 
ligação com questões financeiras dos países. 

08. a Organização Mundial do Comércio (OMC) tem como principal objetivo criar as condições 
necessárias para os acordos sobre livre movimentação de pessoas, principalmente entre as 
populações do antigo “terceiro mundo”. 

16. a Organização Internacional do Trabalho (OIT), diferentemente de outras instituições 
internacionais, existiu apenas durante a vigência do bloco liderado pela extinta União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

32. o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) tem na atualidade 
aproximadamente 185 países-membros e iniciou suas atividades auxiliando na reconstrução da 
Europa e de outros países devastados durante a Segunda Guerra Mundial. 

 
 
Gabarito: 34 (02 + 32) 
Número de acertos: 13,37% 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Ao elaborar a presente questão, a banca de professores de Geografia buscou avaliar 
conhecimentos dos candidatos no que tange às recentes mudanças contemporâneas, no tocante às 
relações entre os países e instituições internacionais criadas a partir do segundo pós-guerra. Tais 
conteúdos exigiam também conhecimentos sobre história e sua inter-relação com a geografia e a 
organização do espaço mundial, além de ser uma temática curricular obrigatória nas matrizes curriculares 
do Ensino Médio, de acordo com os documentos nacionais e estaduais em vigor. 
 
 
  



QUESTÃO 12 
Observe as figuras abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a formação geológica do planeta Terra, é CORRETO afirmar que: 
 
01. as placas tectônicas são bastante rígidas, por isso exercem pressão umas sobre as outras, 

originando, assim, vulcanismos e tsunamis. 
02. as placas tectônicas estão em constante movimento e vários terremotos são ocasionados pela 

energia liberada do choque entre elas. 
04. o Brasil está situado entre a Placa Antártica e a Africana, o que afasta o risco de qualquer tipo 

de tremor, mesmo de grau baixo. 
08. devido a fatores geológicos específicos, não é possível associar terremotos a vulcanismos. 
16. a litosfera é a camada rochosa que cobre a Terra. 
32. a teoria da “deriva continental” teve grande impacto quando foi criada em meados do século 

XX, contudo estudos mais recentes demonstram que ela não é verdadeira devido às causas e 
consequências do aquecimento global. 

64. a Terra continua em transformação porque as forças que vêm do interior do planeta mantêm 
os continentes em movimento. 

 
  

 

Figura 1 – Localização do Terremoto no Nepal e na Índia  
 

O terremoto ocorrido no Nepal neste sábado, 25 de abril 
de 2015, vem se mostrando particularmente mortal, com 
mais de mil vítimas registradas até o momento, mas o 
país está acostumado a este tipo de evento. Na região 
do Himalaia, já foram registrados outros terremotos 
significativos como este mais recente, de magnitude 7,8. 
[...] Isso ocorre porque o Nepal situa-se numa das 
regiões de maior atividade sísmica do mundo. Basta 
olhar para os Himalaias para entender o que isso 
significa.  

 
 

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/04/por-que-o-nepal-e-tao-
vulneravel-a-terremotos.html>. [Adaptado]. Acesso em: 25 abr. 2015.  

  
Figura 2 – Placas tectônicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2094>. [Adaptado]. Acesso em: 9 ago. 2015. 



Gabarito: 82 (02 + 16 + 64) 
Número de acertos: 13,08% 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

O tema dessa questão esteve bastante em evidência nos diversos canais midiáticos. Foi uma 
surpresa o baixo índice de acertos porque se entende que a questão é “autorrespondida” pela imagem 
apresentada. Além disso, são conteúdos (placas tectônicas, vulcanismos, deriva continental) trabalhados 
desde o Ensino Fundamental e revistos no Ensino Médio.  
 
 
QUESTÃO 13 
 
 
 
 
 
Em relação às proposições abaixo, é CORRETO afirmar que: 
 
01. o “La Niña” é um fenômeno oceânico-atmosférico que se caracteriza por um aquecimento 

anormal das águas superficiais do Oceano Atlântico Tropical. 
02. há vários efeitos sobre a economia quando determinados fenômenos climáticos ocorrem, 

particularmente sobre a produção agropecuária do norte do estado de Santa Catarina. 
04. o “El Niño” é um fenômeno atmosférico-oceânico que se caracteriza por um aquecimento 

anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical que pode afetar o clima regional e 
global, alterando os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. 

08. são considerados fatores do clima: a longitude, o distanciamento entre o relevo e os altiplanos 
(andinos, alpinos, das montanhas rochosas etc.) e a ausência da maritimidade. 

16. quanto menor a temperatura do ar, maior será a concentração de moléculas por metro cúbico 
de ar e maior a pressão atmosférica. 

 
Gabarito: 20 (04 + 16) 
Número de acertos: 10,94% 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

A questão pretendia averiguar os conhecimentos dos candidatos sobre aspectos naturais 
(climatologia, aquecimento global etc.) e seus efeitos sobre o estado de Santa Catarina, tanto nos aspectos 
humanos como nos físicos. Além disso, buscava-se que os candidatos demonstrassem domínio sobre 
alguns conceitos fundamentais da ciência geográfica. Com grau de dificuldade previsto “médio” (mais pelo 
vocabulário específico do que pelos assuntos abordados), o número de acertos foi menor do que o 
esperado. Isso talvez se deva ao pouco estudo do estado nos currículos do Ensino Médio (salvo exceções). 
 
 
  

 

Santa Catarina tem o julho mais quente dos últimos 54 anos. 
 

Disponível em: <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/07/santa-catarina-tem-o-julho-mais-quente-dos-ultimos-54-anos-4812 
232.html>. [Adaptado]. Acesso em: 30 jul. 2015.  

 



QUESTÃO 14 
 
Sobre o território catarinense, é CORRETO afirmar que: 
 
01. diferentemente de outros estados brasileiros, o planejamento catarinense foi descolado das 

diretrizes nacionais e apresenta reduzidas políticas econômicas e regionais e forte intervenção 
da iniciativa privada em setores considerados estratégicos. 

02. a mesorregião do Vale do Itajaí possui como principal característica a colonização alemã, 
sendo importante polo da indústria têxtil, com destaque para a exportação através do Porto de 
Itajaí. 

04. o Oeste catarinense foi a região que se consolidou mais tardiamente, tendo sido os interesses 
conflituosos entre Santa Catarina e Paraná (como a Guerra do Contestado), resolvidos 
apenas ao fim da década de 1910, uma das causas desse atraso. 

08. no período de 1930 a 1970, passa por transformações que consolidarão seu padrão de 
produção e integração tanto em termos regionais quanto nacionais. 

16. a mesorregião de Florianópolis foi colonizada por açorianos e espanhóis no século XVIII, 
apresenta um relevo litorâneo muitíssimo recortado, com pântanos, lagunas e falésias, e tem 
na pesca a atividade econômica mais importante. 

32. o Sul do estado de Santa Catarina, cujos principais municípios são Criciúma, Tubarão, 
Gravatal, Araranguá e Urussanga, teve colonização predominantemente italiana e suas 
principais atividades econômicas são o turismo, a indústria do vestuário, o extrativismo 
mineral e a indústria cerâmica. 

 
Gabarito: 46 (02 + 04 + 08 + 32) 
Número de acertos: 3,12% 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

A questão visava relacionar a formação histórica, espacial e territorial do estado de Santa Catarina. 
Embora com grau de dificuldade previsto “médio”, o índice de acertos ficou abaixo do esperado. Frise-se 
que esta é uma temática recorrente nos vestibulares da UFSC nos últimos anos. Também faz parte da 
matriz curricular das escolas de Ensino Médio. 
 
 
  



QUESTÃO 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação às proposições abaixo, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a bacia do rio São Francisco está totalmente inserida na Região Nordeste do país. 
02. as nascentes do rio São Francisco se situam no interior do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros, em Minas Gerais, e sua foz está localizada no litoral nordestino, entre os estados 
de Pernambuco e Alagoas. 

04. a transposição das águas do rio São Francisco tem como um dos objetivos reduzir o problema 
da seca na região da caatinga, no entanto o rio também poderá ser aproveitado em usinas 
hidrelétricas e navegação. 

08. no período colonial, o curso do rio São Francisco propiciou a ligação entre as principais áreas 
produtoras de açúcar no Nordeste e a região de extração de ouro em Minas Gerais, além de 
favorecer a criação de gado em suas margens. 

16. o rio São Francisco corta o território da Bahia no sentido norte-sul, contudo seu 
aproveitamento econômico se dá apenas no estado de Sergipe. 

32. a região hidrográfica do rio São Francisco é considerada a maior bacia hidrográfica localizada 
totalmente no território brasileiro. 

 
Gabarito: 12 (04 + 08) 
Número de acertos: 5,55% 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
  

Um dos pressupostos da Geografia está fundamentado nas dinâmicas e fenômenos que se 
desenvolvem por meio de relações entre a sociedade e a natureza, constituindo o espaço geográfico. A 
ação antrópica é a principal causa das alterações realizadas de forma abrupta nos meios natural e 
geográfico, sobretudo no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Por isso, a Banca Elaboradora 
selecionou o tema da transposição do rio São Francisco, que tem modificado a paisagem das regiões 
selecionadas. Acreditamos que nas instituições de Ensino Médio ainda perdura o chamado ensino 
“conteudista”, isolado, sem estabelecer inter-relações, o que explica o baixo índice de acertos total e 
parcial. 
 
 
  

A construção de grandes usinas hidrelétricas quase sempre foi tema de debates sobre 
questões sociais, ambientais e econômicas. A canção Sobradinho, por exemplo, lançada 
em 1977 pela dupla Sá e Guarabyra, já tratava desta questão. No presente, as obras para 
a transposição do rio São Francisco estão em fase de testes. Segundo o Ministério da 
Integração Nacional, os canais que saem do rio somam, juntos, 477 quilômetros. O objetivo é 
levar água para cerca de 12 milhões de pessoas residentes nos estados de Pernambuco, 
Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A previsão é atingir mais de 390 municípios no sertão 
pernambucano, além de 325 comunidades que residem a uma distância de cinco quilômetros 
da margem dos canais.  
 

Disponível em: <http://www.mi.gov.br/projeto-sao-francisco1>. [Adaptado]. Acesso em: 11 set. 2015.  



QUESTÃO 16 
 
Sobre a geopolítica e o comércio internacional na atualidade, é CORRETO afirmar que: 
 
01. o México, depois de se associar ao NAFTA (sigla em inglês de North American Free Trade 

Agreement), vem passando por um virtuoso processo de crescimento industrial, sem perder 
sua autonomia para decidir sobre políticas industriais. 

02. a China, parte integrante do acrônimo BRICS, criou as chamadas Zonas Econômicas 
Especiais, um dos fatores determinantes para sua industrialização. 

04. a Índia tem se destacado por sua taxa de mão de obra qualificada, principalmente nos setores 
de serviços e de informática, a despeito de ainda apresentar grande percentual de pobreza 
entre sua população. 

08. a Rússia, mesmo sendo considerado um país integrante do G-8 (grupo dos oito países mais 
ricos do mundo), tem um desempenho econômico muito semelhante ao dos países 
“emergentes”. 

16. a África do Sul tentou se tornar membro do BRICS, contudo a política econômica do apartheid 
a impede de ser incluída em fóruns internacionais. 

32. o BRICS é um bloco econômico composto de cinco países que têm em comum o fato de 
serem banhados pelo Oceano Atlântico e de possuírem grandes reservas de petróleo. 

 
Gabarito: 14 (02 + 04 + 08) 
Número de acertos: 20,59% 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 

A geopolítica se concentra na utilização de poder político sobre determinado território. Numa visão 
mais objetiva, a geopolítica compreende as análises de geografia, história e ciências sociais mescladas 
com teoria política em várias escalas, vários níveis, indo do nível referente desde a escala regional até a 
global. Aproveitando as informações dos diversos canais de mídia, além de textos que tratam da temática 
proposta, a Banca Elaboradora trouxe para a questão o tema “BRICS” e “blocos econômicos”, 
considerando-se que o assunto deve ser (ou deveria ter sido) amplamente discutido nas salas de aula.  
 
  
  



QUESTÃO 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre as questões demográficas na atualidade, é CORRETO afirmar que: 
 

01. as migrações da Europa e para a Europa são processos recentes, que se intensificaram a 
partir das décadas de 1980 e 1990, quando da dissolução da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas e da unificação alemã com a queda do muro de Berlim. 

02. os problemas migratórios atuais têm diferentes motivações e fluxos entre regiões da África, 
do Oriente Médio e da América Latina. 

04. depois de atingir um alto grau de desenvolvimento econômico e humano, os países que 
compõem a União Europeia têm criado políticas de estímulo à entrada de imigrantes, 
principalmente de cidadãos de origem sul-americana, que representam mão de obra com 
elevada qualificação. 

08. a União Europeia criou condições para o livre trânsito de capitais e mercadorias entre os 
Estados-membros, entretanto há ainda sérias restrições ao movimento de trabalhadores. 

16. um problema a ser enfrentado por autoridades europeias é o fluxo migratório de alguns 
países do noroeste e do leste europeu, embora estes países apresentem desempenho 
econômico muito semelhante ao dos países do lado ocidental. 

32. estudos mostram que o principal motivo que intensifica os processos de migração 
internacional são as alterações no clima global. 

64. uma das principais causas da imigração para a Europa são os problemas advindos da 
desestruturação de vários países da África e do Oriente Médio. 

 
Gabarito: 66 (02 + 64) 
Número de acertos: 18,40% 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 
 A questão trata das recentes migrações em direção à Europa. Contudo, para chegar às respostas, 
esperava-se que os candidatos tivessem conhecimentos sobre história contemporânea e acontecimentos 
mais recentes. Tais assuntos estiveram presentes na imprensa nacional e internacional, além de fazer 
parte da matriz curricular do Ensino Médio. 



QUESTÃO 18 
 
Sobre a questão agrária brasileira, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a legislação garante, desde 1850, que todo trabalhador rural com interesse em ter sua terra 

deve procurar o Estado para comprá-la, sendo garantida a ele a posse definitiva. 
02. predominam os minifúndios, em sua grande maioria áreas improdutivas que são 

constantemente disputadas na justiça pelos trabalhadores sem terra. 
04. ao longo do tempo, o sistema de Reforma Agrária teve diversas configurações, sendo tema de 

muitas divergências no que diz respeito à sua execução. 
08. o país possui uma das maiores áreas rurais disponíveis e mais bem aproveitadas do mundo 

para a produção agropecuária, na qual se empregam milhares de trabalhadores com salários 
comparáveis aos dos trabalhadores do espaço urbano. 

16. a Lei de Terras no Brasil, Lei n. 601, de 1850, trouxe uma perspectiva completamente nova 
com relação aos direitos e deveres dos proprietários de terra, pois naquele momento o país 
estava se preparando para uma economia de mercado, em que a terra passa a ser também 
mercadoria. 

32. o estado de Santa Catarina possui como principal característica de sua estrutura agrária a 
pequena propriedade familiar, resultado de um processo de colonização e de estruturação do 
campo. 

 
Gabarito: 52 (04 + 16 + 32) 
Número de acertos: 12,70% 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 Nessa questão, presente em vários vestibulares da UFSC e de outras universidades, esperava-se 
que os candidatos apresentassem um conhecimento crítico sobre a temática (concentração de terras no 
Brasil). No entanto, o grau de dificuldade previsto “difícil” se confirmou (infelizmente).  
 
 
  



QUESTÃO 19 
 
As chamadas Unidades de Conservação são fundamentais para a proteção da fauna e da flora no Brasil e 
para o desenvolvimento sustentável do país. Sobre essa afirmação e a definição legal abaixo, é CORRETO 
afirmar que: 
 
 
 
 
 
 
 
01. nas áreas das chamadas Unidades de Conservação, não é permitido nenhum tipo de 

exploração dos recursos naturais, nem mesmo o turismo. 
02. o objetivo principal das Unidades de Conservação no país é a proteção da fauna e da flora; no 

entanto, ao impedir a destruição desses elementos, também protege a geologia e o relevo de 
ações de degradação do ambiente. 

04. há exemplos de comunidades ribeirinhas na Amazônia que sobrevivem dentro de uma 
Unidade de Conservação utilizando de forma equilibrada os recursos naturais e ainda 
recebendo visitantes para práticas de ecoturismo. 

08. no Brasil, a primeira Unidade de Conservação surgiu no bioma Mata Atlântica, próximo ao 
litoral e às grandes cidades, mas hoje tem crescido a preocupação em criar Unidades de 
Conservação no bioma Amazônia dada a sua extensão e a fragilidade do ambiente em face 
do avanço da agropecuária e do desmatamento para a retirada de madeira. 

16. como em outros países, o Brasil conta com uma bem estruturada rede de proteção à fauna e 
à flora, com infraestrutura organizada para educação ambiental e ecoturismo, na qual todas as 
Unidades de Conservação federais – que são espaços fundamentais para a observação da 
natureza – estão incluídas. 

 
Gabarito: 14 (02 + 04 + 08) 
Número de acertos: 27,85% 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: fácil 
 
 A intenção ao propor essa questão foi a de discutir a influência humana sobre o ambiente natural e 
as ações que visam à manutenção de áreas de proteção ambiental. Em meio a controvérsias sobre o 
melhor destino dos recursos naturais, esperava-se que os candidatos apresentassem conhecimentos sobre 
a temática. Embora com grau de dificuldade previsto “médio”, obteve-se grau de dificuldade “fácil”. Isso 
pode demonstrar que os debates que são realizados em sala de aula acabaram surtindo efeito. 
 
  

Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.  
(Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000) 
 



QUESTÃO 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre os biomas brasileiros, é CORRETO afirmar que: 
 

01. o bioma Amazônia é o de maior extensão no país e o bioma Pantanal é o de menor extensão. 
02. o bioma Mata Atlântica possui uma das maiores diversidades do país e é um dos mais 

preservados em virtude da criação de muitas Unidades de Conservação durante o século XX. 
04. os biomas brasileiros se distinguem por sua vegetação, localização geográfica 

(continentalidade, proximidade com o mar, latitude, altitude etc.), tipo de relevo e solo e 
condições climáticas, mas são protegidos sobretudo pelo tipo de exploração econômica que 
exercem. 

08. no mapa acima estão representados, em ordem, os seguintes biomas: (1) Amazônia; (2) 
Cerrado; (3) Caatinga; (4) Mata Atlântica; (5) Pantanal e (6) Pampa, tendo este último bioma 
se desenvolvido, a partir do século XVII, com a criação de equinos e bovinos no país. 

16. o bioma Mata Atlântica se caracteriza, no estado de Santa Catarina, em Floresta Ombrófila 
Densa, com vegetação encontrada no litoral e que se estende pelos vales da bacia 
hidrográfica do rio Itajaí-Açu, e em Floresta Ombrófila Mista, cuja denominação é dada pela 
presença de uma conífera aciculifoliada, com mata homogênea associada a áreas de campos. 

 
Gabarito: 25 (01 + 08 + 16) 
Número de acertos: 11,51% 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 O objetivo da questão, também com a temática ambiental, era que o candidato demonstrasse 
conhecimentos sobre os principais biomas do Brasil. A fim de ilustrar, foi apresentada uma imagem que 
trazia tais biomas. Aparentemente, os candidatos não conseguiram relacionar os biomas com o que foi 
mostrado na ilustração, pois o grau de dificuldade “difícil” obtido não correspondeu às expectativas da 
Banca Elaboradora. 

 

 
 

Disponível em: <http://www.mapasparacolorir.com.br>. [Adaptado].  
Acesso em: 28 ago. 2015. 
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