Professores: Ronaldo e Miko

Boa questão, pois de maneira simples cobrou a definição de fronteira, porém, o candidato teve que cuidar
para não confundir com o conceito de limite.
a)

b)
c)
d)

e)

Há muitas diferenças na formação geográfica e social entre os países da América do Sul. Os
acordos fronteiriços, assim como a construção de políticas não são coesas, sendo muitas vezes
divergente entre os países, gerando até conflitos por vezes.
Na alternativa dá a entender que todos os países sul-americanos são totalmente integrados, o
que não se verifica na realidade.
O conceito de fronteira continua o mesmo, isto é, designa uma frente de expansão ou uma zona
de inter-relações entre os diferentes meios, que podem ou não ser territórios diferentes.
Dá a entender que na América do Sul todos os países são subordinados à política de segurança
do estado nacional, nos aspectos em questão, porém, há aqueles que fazem parte do
MERCOSUL, cujo tratado já garante tais relações.
Exatamente a definição de fronteira, caracterizada por interações entre países e muitas vezes
por conflitos diversos.

Questão sobre o Oriente Médio com temática geopolítica e conhecimentos dos conceitos de nação e
território.
1. Os curdos são a maior nação sem um Estado no mundo, já que esta etnia habita terras de vários
países, especialmente Síria, Iraque e Turquia.
2. O não reconhecimento do Curdistão como Estado-Nação incentiva a luta pela liberdade e
soberania das mulheres citadas no texto.
3. Nenhum Estado soberano do Oriente Médio reconhece a independência do Curdistão, o que
automaticamente torna a afirmativa incorreta.

Questão inovadora sobre as geotecnologias de mapeamento.
1. Satélites modernos que utilizam tecnologias de captação específicas podem realçar ou atenuar a
presença de densas nuvens em uma imagem, no entanto, não é correto afirmar que as nuvens
não representam fator limitante.
2. Afirmativa incorreta, pois o Brasil, apesar de seu atraso tecnológico, não deixa de investir no
desenvolvimento de novos projetos e na construção de satélites de mapeamento e observação.
3. A afirmativa apresenta algumas utilidades comuns dos sensores presentes em satélites, como as
funções muito utilizadas nas clássicas imagens para previsões do tempo.

Questão clássica: Quatro afirmativas que devem ser julgadas como falsas ou verdadeiras.

Falsa. A afirmação é incoerente, pois se um mapa visa atender objetivos específicos é
justamente porque ele apresenta informações sobre um dado espaço em um dado período de
tempo que certamente foi relevante, o que jamais tornaria as informações contidas no mapa
obsoletas, pois podem servir de base histórica, por exemplo.

Verdadeira. O texto se refere ao uso estratégico-militar de um mapa específico.

Verdadeira. Um dos elementos essenciais de um mapa é o quadro de legenda, que detalha as
informações presentes e capacita o observador para uma análise detalhada do espaço
representado

Falsa. O fato de ainda estudarmos com mapas representados em papel invalida a afirmação. É
fato que a tecnologia digital ganha espaço, mas não serve como instrumento de substituição.

Questão abrangente sobre o processo de urbanização, utilização do solo e conflitos sociais.

Verdadeira. A reportagem chama a atenção do candidato ao problema da supervalorização das
áreas centrais das grandes cidades, levando a uma segregação socioespacial ou urbanização
excludente.

Verdadeira. A afirmativa expõe as desigualdades de acesso à moradia e de infraestrutura na
sociedade. – Falsa. A apresenta fatores não relacionados à problemática discutida no texto,
como regularização fundiária e problemas ambientais.

Verdadeira. Embora tenha poder para mudar a política de especulação imobiliária, os governos
municipais pouco fazem de concreto para evitar a segregação urbana.

Questão sobre regionalização brasileira, com base na divisão feita pelo IBGE em cinco macrorregiões.
a) O Estado brasileiro criou superintendências para estimular a ocupação territorial e criar
infraestrutura econômica, como a SUDENE (para a Região Nordeste) e a SUDAM (para a
Região Norte).
b) O Sudeste nunca perdeu o protagonismo econômico no Brasil.
c) O êxodo rural que assolou o Nordeste teve diversas causas, mas não afetou a economia geral
da região, apenas atingiu a parcela mais carente da sub-região Sertão.
d) Mesmo com a Zona Franca de Manaus, criada junto com a SUDAM, o Norte brasileiro
permanece como uma região economicamente vinculada ao setor primário.
e) O crescimento econômico do Nordeste não está relacionado com a obra de transposição do rio
São Francisco.

A questão trouxe um termo contemporâneo importante, a agroecologia, o aluno que deu uma boa olhada
em atualidades e obteve boa interpretação nas alternativas se deu bem.
a)
b)
c)

d)
e)

O texto relata que mais de 57 países fazem uso da agroecologia, e em nenhum momento nos
informa que estes estejam todos no continente africano.
Não são cultivos geneticamente modificados, a técnica busca combinar plantas, árvores e
animais para reforçar a produtividade da terra.
Está correta, pois a pesquisa cientifica revela que os resultados são melhores em regiões onde
vivem pessoas famintas, o que nos remete a imaginar que na maioria dos países, os métodos
convencionais ainda predominem.
A agroecologia surgiu no Brasil somente na década de 90, quanto a Revolução Verde, as
informações que a alternativa traz estão corretas.
Entre os aspectos negativos da agroecologia, está o alto preço pelo maior cuidado com esses
produtos e a venda em menor quantidade. Problemas sociais não são verificados normalmente.

Mais uma vez temos o fenômeno El Niño como protagonista na prova da UFPR.
a) Esse fenômeno não é antrópico e não tem correlação direta com as emissões de gases do efeito
estufa e muito menos com atividades sísmicas, tonando a primeira e a terceira afirmativas falsas.
b) De fato, o El Niño é um fenômeno existente há muito tempo, promovendo um forte aquecimento
nas águas do pacífico, principalmente nas áreas mais próximas à costa oeste da América do Sul
onde viveu parte dos povos pré-colombianos
c) Atividade sísmica não tem relação com o fenômeno El Niño.
d) O texto destaca que o El Niño é um fenômeno limitado à realidade oceano-atmosfera,
invalidando a afirmação de atividade solar e o efeito da mesma em nossa atmosfera.
e) Além de não ser responsável pela existência do clima semiárido nordestino (embora seja capaz
de influencia-lo) a célula de Walker atua sobre parte do Oceano Pacífico, o que torna a afirmativa
incorreta.

Questão fácil, foi preciso lembrar dos fatores que levaram ao crescimento populacional do Brasil e suas
consequências.
a)
b)
c)
d)
e)

A teoria Malthusiana não se verificou na realidade.
A chegada de migrantes e refugiados no país é pequena, portanto não é relevante na
composição de nossa população.
Não há políticas de controle de natalidade na última década no Brasil.
Não há relação entre densidade demográfica e migração intrarregional.
Há um declínio no número de jovens no Brasil e consequente aumento da parcela de idosos, o
que é uma característica da fase atual de transição demográfica que vivemos no Brasil.

