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Introdução 
A prova de Geografia da primeira fase do vestibular Unicamp 2018 buscou equilibrar os conteúdos 

relacionados à geografia mundial e à geografia do Brasil, assim como os conteúdos relacionados à 

geografia física e à geografia humana. Privilegiou-se o conhecimento de conceitos e processos, valendo-se 

de situações significativas que dinamizam o espaço em suas distintas escalas. Valorizou-se eventos da 

atualidade para avaliar o conhecimento dos conteúdos da área. Nesse sentido, buscou-se disponibilizar aos 

candidatos abordagens que permitissem aguçar reflexões sobre a compreensão do mundo contemporâneo 

em suas dimensões socioeconômicas, políticas e territoriais. A prova de Geografia destacou temáticas 

amplamente discutidas no ensino médio, no que diz respeito aos aspectos associados às formas produzidas 

pelo homem e suas diversidades de vida, seus eventos físicos e suas dinâmicas de apropriação pela 

sociedade. No geral, a prova apresentou nível médio de dificuldade e boa distribuição das notas para a 

competência da área. Ela exigiu dos candidatos domínio de habilidades para operacionalizar conhecimento 

abstrato (conceitual); interpretar figuras, mapas e gráficos; situar espaço-temporalmente processos e 

eventos do presente; estabelecer correlações entre variáveis, entre outras. 

 
 

Questão 70 

 
 
Ao percorrer a Ferrovia Transiberiana, de Moscou a Vladivostok, em uma extensão de 9.289 km, 
atravessamos diferentes unidades do relevo russo: 
 
a) Montes Urais, Planície Russa, Planalto da Anatólia e Planalto Central Siberiano. 

 
b) Planalto do Decã, Planalto Central Siberiano, Montes Urais e Planície Russa. 

 
c) Planalto Central Siberiano, Planície Russa, Montes Urais e Planalto dos Bálcãs. 

 
d) Planície Russa, Montes Urais, Planalto Central Siberiano e Planalto de Aldan. 

 

Objetivo da Questão 
A questão visou abordar o conhecimento sobre as dinâmicas da geografia física do território russo, 
versando especialmente sobre as unidades geomorfológicas daquele país de grande extensão territorial e 
com diversas paisagens naturais. Trata-se de um tema clássico em geografia física, tradicionalmente 
abordado no ensino fundamental e médio. O conhecimento sobre a geomorfologia do planeta Terra 
contribui para a formação geral do aluno, possibilitando a compreensão dos processos físicos que levaram a 
formação da superfície terrestre, a distribuição das riquezas naturais e as distintas maneiras de exploração 
desses recursos que podem ser associadas às características de tipos de relevo. O território russo possui 
diferentes unidades geomorfológicas, especialmente por suas grandes dimensões continentais, o que 
garante a importância de sua geoeconomia nacional e no sistema mundo contemporâneo. 
Item do programa das provas que foi abordado na questão: dinâmicas geológica, geomorfológica e 
pedológica. 
Em 2017 completaram-se 100 anos da Revolução Socialista, evento de grande repercussão mundial. A 
temática poderia, assim, ser correlacionada com a área de história.      
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Alternativa Correta: d 
A alternativa d está correta porque, ao percorrer o território russo no sentido oeste-leste, a Ferrovia 
Transiberiana (mencionada no enunciado da questão) percorre unicamente as unidades de relevo daquele 
país. Todas as outras alternativas são inválidas porque estão invertidas as unidades geomorfológicas, 
considerando a direção anunciada do ponto partida e de chegada percorrida pela ferrovia Transiberiana; ou 
porque uma ou mais unidades de relevo enunciadas não se localizam no território russo. A alternativa a 
apresenta incorreção na sequência nas unidades de relevo, sendo que os Montes Urais  não são o ponto de 
partida da Transiberiana. Além disso, o Planalto de Anatólia não se localiza na Rússia e, sim, no território 
turco. A alterativa b está incorreta porque o Planalto de Decã não se localiza na Rússia e, sim, na Índia. 
Ademais, a sequencia das outras unidades geomorfológicas está invertida. A alternativa c está incorreta 
porque a sequência das unidades geomorfológicas indicada está invertida e o Planalto dos Balcãs não se 
localiza na Rússia e, sim, no sul do continente europeu.      
 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A Banca Elaboradora avaliou a importância do tema para a formação do aluno de ensino médio, 
considerando a necessidade de manter esse conteúdo no ensino de geografia física, especialmente em se 
tratando da importância de compreensão da geomorfologia como possibilidade de conhecer as formas 
irregulares da superfície do planeta. Os resultados alcançados, entretanto, com um baixo índice de acerto, 
demonstram que o estudo das unidades geomorfológicas dos continentes não tem sido valorizado no 
ensino médio. Os candidatos não têm suficiente conhecimento sobre os macros compartimentos do relevo, 
como é caso daqueles da Rússia e do continente asiático.  
O índice de acerto foi de 0,320. Portanto, uma questão considerada difícil. A Banca Elaboradora considera 
importante a manutenção do conteúdo na prova da Unicamp, sinalizando às escolas e aos cursinhos que a 
temática deve ser abordada no ensino de geografia. 
 
 

Questão 71 
O referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao Brexit, após 43 anos de adesão à 
União Europeia. São potenciais consequências dessa decisão, nos níveis nacional e continental, 
respectivamente, 
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a) o pedido da Irlanda do Norte por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a 

continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido. 

 

b) o pedido da Inglaterra por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a 

continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido. 

 
c) o pedido da Escócia por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o 

comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido. 

 
d) o pedido do País de Gales por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o 

comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido. 

 

Objetivo da Questão 
Com esta questão procurou-se abordar um conhecimento clássico em geografia,  que diz respeito à 
regionalização do Reino Unido, relacionando-a à Comunidade Europeia. Para tanto, partiu-se de um evento 
de grande destaque no ano 2017, o Brexit (Britain Exit), a saída do Reino Unido da Comunidade europeia. 
Item do programa das provas que foi abordado na questão: Geografia geral: divisão regional do espaço. Há 
correlação muito estreita com sociologia e história 
 

Alternativa Correta: c 
O problema da permanência da Escócia no Reino Unido é histórico e tem se mantido como elemento de 
unidade territorial. A questão correlata da circulação de pessoas é fundamental, pois os acordos de 
manutenção do Reino Unido na União Europeia previam a possibilidade de cidadãos europeus continentais 
circular por seu espaço, mas, com o Brexit, esses cidadãos perdem esse direito. A alternativa a apresenta 
incorreção porque a Irlanda do Norte não pediu novo referendo e o Reino Unido nunca adotou o euro como 
moeda, permanecendo com sua moeda nacional, a libra. Assim como, a alternativa b, pois a Inglaterra não 
pediu novo referendo e o Reino Unido nunca adotou o euro como moeda, permanecendo com sua moeda 
nacional, a libra. E, por fim, está também incorreta a alternativa d pois o País de Gales não pediu o 
referendo. 
 

Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 
A previsão de acertos correspondeu, em grande parte, à expectativa da Banca. Trata-se de uma questão 
que exige conhecimento do processo de regionalização do Reino Unido, sua distinção da Grã-Bretanha e os 
regionalismos latentes hoje na Ilha, diante da permanência ou não na Comunidade Europeia. Esta foi uma 
questão de dificuldade média. Aproximadamente 36% dos candidatos acertaram a questão, o que a coloca 
nesse patamar. Julgamos ser uma excelente questão no quesito da discriminação. 
 
 

Questão 72 
Em junho de 2017, o governo dos Estados Unidos da América (EUA) se retirou do “Acordo de Paris”, 
assinado em 2015 por 195 países. Sobre as medidas previstas no Acordo para a redução da emissão de 
gases do efeito estufa, e o motivo da saída dos Estados Unidos do referido acordo, é correto afirmar que 
 
a) são medidas deliberativas e os países signatários pagarão multas pelo descumprimento das metas; os 

EUA não aceitam o papel da ONU na função de agente fiscalizador. 
 
b) são medidas propositivas e os países signatários deverão definir metas para os próximos anos; os EUA 

não concordam com o controle externo sobre suas fontes poluidoras. 
 
c) são medidas restritivas e os países signatários sofrerão punições políticas e econômicas se não 

atingirem as metas; os EUA não aprovam a presença da Rússia no acordo. 
 
d) são medidas normativas e os países signatários deverão definir as estratégias a serem adotadas; os 

EUA não aceitam assumir as mesmas responsabilidades da Índia, o maior poluidor do planeta. 
 

Objetivo da Questão 
A questão buscou abordar as novas geopolíticas globais associadas às relações de países e de organismos 
supranacionais com as mudanças climáticas do planeta, especialmente, como as relações internacionais, 
mediadas pela ONU, lidam com a problemática da emissão de poluentes na atmosfera, como é o caso dos 
gases do Efeito estufa. Trata-se de um tema de grande importância para a formação do educando, na 
medida em que as alterações climáticas em curso representam ameaças para a manutenção e o equilíbrio 
da vida no planeta Terra, Além disso, o aluno deve ter conhecimento das iniciativas intergovernamentais em 
escala global, no sentido de divisão de responsabilidades entre os países sobre as questões ambientais, em 
especial as questões climáticas, e para a elaboração de ações políticas conjuntas que possam evitar o 
esgotamento dos recursos naturais e da poluição do planeta.     
Item do programa das provas que foi abordado na questão: “Geopolítica e geoeconomia mundial: poder 
estatal, militar e econômico” e “meio ambiente e os recursos naturais nas relações internacionais”. 
Trata-se de uma questão que envolve outras áreas do conhecimento, especialmente história, sociologia e 
biologia.   
 

Alternativa Correta: b 
A alternativa b está correta porque o denominado “Acordo de Paris” prevê que a adesão dos países seja 
facultativo e de acordo com suas condições econômicas e grau de emissões de gases do efeito estufa. 
Nesse sentido, as medidas indicadas pelo Acordo para a execução de cada país são apenas propositivas. A 
saída dos Estados Unidos do referido acordo se deu por sua não concordância com um possível controle 
externo sobre suas fontes poluidoras. A alternativa a está incorreta porque as medidas do Acordo não são 
deliberativas, os países não deverão pagar multas por descumprimento das metas e os Estados Unidos não 
manifestaram discordância com a participação da ONU como órgão mediador do Acordo. Por conseguinte, 
a alterativa c está incorreta porque as medidas não são restritivas, os países não sofrerão punição, caso 
não cumpram as metas, e os Estados Unidos não manifestaram nenhuma discordância com a presença da 
Rússia como membro participante do Acordo. A alterativa d está incorreta porque as medidas do acordo, 
embora sejam orientadoras das ações, não têm caráter de normatização, as estratégias a serem adotadas 
serão discutidas conjuntamente entre os países a partir da mediação da ONU, e não houve manifestações 
dos Estados Unidos a respeito de divisão de responsabilidades com a Índia, sendo que este ultimo país não 
é considerado o mais poluidor do Planeta. 
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Desempenho dos candidatos 
 

 

 
Comentários Gerais 
Os resultados alcançados, com um elevado índice de acerto (0,740%), não eram esperados pela banca 
elaboradora face à complexidade da questão. A banca supõe que a temática foi destacada como “dica” dos 
cursinhos para os vestibulares de 2018. Cabe observar que o ID ficou acima de 0,300, sendo este um bom 
resultado para discriminar os candidatos. A banca elaboradora considerou que a questão teria um nível 
médio de dificuldade, na medida em que envolve conhecimento de acordos internacionais e da problemática 
ambiental, especialmente da questão climática. Além disso, esperava-se que o vestibulando deveria 
conhecer os termos do Acordo no que diz respeito às responsabilidades dos países para o cumprimento das 
metas e sobre a acção geopolítica dos EUA no sistema mundo contemporâneo. 
 
 

Questão 73 
Detroit foi símbolo mundial da indústria automotiva. Chegou a abrigar quase 2 milhões de habitantes entre 
as décadas de 1960 e 1970. Em 2010, porém, havia perdido mais de um milhão de habitantes. O espaço 
urbano entrou em colapso, com fábricas em ruínas, casas abandonadas, supressão de serviços públicos 
essenciais, crescimento da pobreza e do desemprego. Em 2013, foi decretada a falência da cidade. Essa 
crise urbana vivida por Detroit resulta dos seguintes processos:  
 
a) ascensão do taylorismo; protecionismo econômico e concorrência com capitais europeus; 

deslocamento de indústrias para cidades vizinhas.  
 

b) consolidação do regime de acumulação fordista; protecionismo econômico e concorrência com capitais 
europeus; deslocamento de indústrias para outros países; 
 

c) declínio do toyotismo; liberalização econômica e concorrência com capitais asiáticos; deslocamento de 
indústrias para cidades vizinhas. 
 

d) ascensão do regime de acumulação flexível; liberalização econômica e concorrência com capitais 
asiáticos; deslocamento de indústrias para outros países. 
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Objetivo da Questão 
Esta questão teve por objetivo abordar o atual processo de urbanização mundial face à reestruturação 
produtiva do capital e à mudança no regime de acumulação. A crise urbana enfrentada por Detroit nos 
últimos anos foi tomada como situação significativa para tratar o conteúdo. 
Trata-se de uma questão que envolve diversas áreas do conhecimento, especialmente história 
contemporânea e sociologia urbana. 
Item do programa das provas que foi abordado na questão: urbanização mundial, as cidades globais e 
megacidades: condições de vida nas cidades e estrutura urbana 
 

Alternativa Correta: d 
A ascensão do regime de acumulação flexível a partir da década de 1970 sustenta, desde então, a 
reestruturação produtiva do capitalismo. Esse processo envolve forte liberalização econômica, 
aprofundando a lógica da mundialização. A indústria automotiva norte-americana passou a enfrentar forte 
concorrência com capitais asiáticos, obrigando-se a desenhar ações estratégicas que envolveram o 
deslocamento de plantas industriais antes sediadas em Detroit para outros países. A alternativa a está 
incorreta pois se trata do declínio e não da ascensão do taylorismo; de liberalismo econômico e não de 
protecionismo econômico; está associado à forte concorrência com capitais asiáticos e ao deslocamento de 
indústrias para outros países, e não para cidades vizinhas a Detroit. Assim como, também está incorreta a 
alternativa b por se tratar do desmonte e não da consolidação do regime de acumulação fordista; de 
liberalismo econômico e não de protecionismo econômico; está associado à forte concorrência com capitais 
asiáticos. E, por fim, está incorrera a alternativa c pois se trata da ascensão e não do declínio do toyotismo; 
do deslocamento de indústrias sobretudo para outros países, e não para cidades vizinhas a Detroit. 
 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Trata-se de uma questão complexa que parece estar sendo bem abordada nas escolas e cursinhos 
vestibulares. A Banca atribui à questão um nível médio de dificuldade.  Os resultados alcançados – com 
51,9% de acertos entre o universo dos candidatos que realizaram a prova - eram esperados pela banca 
elaboradora. Cabe observar que a questão apresentou ótimo ID (0,560) e foi, neste sentido, também 
exitosa. 
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Questão 74 

 
A figura anterior destaca um domínio natural marcado por especificidades físicas e de ocupação pela 
população. Assinale a alternativa que indica corretamente as características naturais e humanas 
predominantes nesse domínio.  
 
(Adaptado de Azis Ab´Saber, Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: 
Ateliêr Editorial, 2003, p. 159.) 
 
a) Relevo de Mares de Morro; solos de tipo latossolos; grande concentração da população ao longo dos 

cursos d’água da região. 
 

b) Relevo de Altiplanos Basálticos; solos de tipo podzólicos; grande dispersão da população pelos 
diversos ecossistemas regionais. 
 

c) Relevo Residual de Colinas com afloramento rochoso; solos de tipo litólicos; grande dispersão da 
população pelo espaço regional.  
 

d) Relevo de Terras Baixas; solos de tipo gleissolos; grande concentração da população nas áreas 
inundáveis sazonalmente.  

 

Objetivo da Questão 
Objetivou-se com essa questão abordar os domínios morfoclimáticos do Brasil, com ênfase nas dinâmicas 
naturais do Domínio de Caatinga, buscando estabelecer possíveis relações entre as manifestações naturais 
e a distribuição da população pela região do semiárido.  
Item do programa das provas que foi abordado na questão: “Domínios morfoclimáticos e regionalização 
brasileira” 
A temática discutida na questão permite fazer correlação com as áreas de biologia, história e sociologia.   
 

Alternativa Correta: c 
A alternativa c está correta porque estabelece a correlação correta entre as características físicas do 
domínio morfoclimático do semiárido brasileiro associadas, aos tipos de relevo e de solo, com as formas de 
sua ocupação pela população regional, sendo elas constituídas por sua dispersão pelo espaço regional. A 
alternativa a está incorreta porque as informações sobre a dinâmica física correspondem ao domínio de 
mata atlântica, além disso, a população do semiárido não se concentra ao longo dos cursos d’água e, sim, 
está dispersa por todo espaço regional do semiárido. A alternativa b está incorreta porque a primeira parte 
da questão aponta que os aspectos físicos indicados correspondem ao domínio morfoclimático do Pampa, 
que se localiza na região sul do Brasil, e não ao do semiárido. A alternativa d, por conseguinte, está errada 
porque as características físicas apontadas correspondem ao domínio da Amazônia. Ademais, não é correto 
afirmar que a população regional do semiárido concentra-se nas áreas inundáveis sazonalmente, mas, sim, 
está dispersa nas distintas áreas do espaço regional.    
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A banca elaboradora considerou que esta questão teria grau elevado de dificuldade. O índice de acerto de 
0,280 foi considerado, entretanto, muito baixo. Esperava-se melhor desempenho dos candidatos nessa 
questão.  Surpreende-se também, nessa questão, o maior índice de indicação da alternativa a, na medida 
em que as indicações para tal alternativa correspondiam às características físicas do domínio de Mata 
Atlântica, tema amplamente abordado nos estudos de geografia física do ensino médio.   Os resultados 
apresentaram baixo índice de acerto e surpreenderam a banca elaboradora. Eles demonstram que o tema, 
apesar de ser abordado desde o ensino fundamental, não tem sido valorizado. Os candidatos não têm 
estudado os domínios morfoclimáticos do Brasil em sua enorme complexidade estrutural e paisagística, isto 
é, buscando compreender os diversos elementos da natureza e da sociedade que, inter-relacionados, os 
caracterizam.  
 
 

Questão 75 

 
Santa Catarina exemplifica um fenômeno nacional: a criação de Regiões Metropolitanas (RMs). 
Considerando a aplicação desse instrumento de planejamento territorial no Estado em questão, assinale a 
alternativa correta. 
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a) Está em curso a formação de uma cidade-região no Estado, impulsionando profundas transformações 

na rede urbana, o que justificou a criação das onze RMs para viabilizar o planejamento e a gestão 
territorial. 

 
b) O real processo de metropolização em Santa Catarina, dinamizado nas últimas décadas, não abrange 

a totalidade do Estado, permitindo concluir que a criação das onze RMs obedeceu a critérios mais 
políticos do que técnicos. 

 
c) O adensamento populacional, com a formação de grandes cidades conurbadas em todas as regiões do 

Estado, levou ao diagnóstico de que há um processo generalizado de metropolização e justificou a 
criação das onze RMs. 

 
d) Em função de intensa urbanização regional foi criada a RM de Florianópolis nos anos 1970; já as 

demais RMs somente se justificaram a partir das mudanças demográficas e econômicas da década 
passada. 

 

Objetivo da Questão 
O objetivo da banca ao elaborar esta questão foi colocar em destaque o processo de urbanização no Brasil, 
levando-se em conta a relação entre metropolização e política urbana. A recente criação de inúmeras 
regiões metropolitanas no estado de Santa Catarina foi tomada como situação significativa para abordar e 
problematizar este conteúdo. 
Item do programa das provas que foi abordado na questão: Urbanização e estrutura urbana: redes, 
hierarquias e análise intra-urbana. 
A temática discutida na questão permite fazer correlação com a área de sociologia urbana. 
 

Alternativa Correta: b 
O real processo de metropolização em Santa Catarina, dinamizado nas últimas décadas, não abrange a 
totalidade do Estado, permitindo concluir que a criação das onze RMs obedeceu a critérios mais políticos do 
que técnicos. Isto é, não foi levada em consideração a existência concreta do fato metropolitano para criá-
las. Parte do território de Santa Catarina é formado por um conjunto de pequenas cidades que sequer 
passam por processo de aglomeração, sendo que algumas cidades vêm perdendo população por conta de 
seu baixo dinamismo econômico. 
A alternativa a está incorreta pois apenas a macrometrópole de São Paulo pode ser considerada uma 
verdadeira cidade-região no território brasileiro. Ainda que haja profundas transformações na rede urbana 
de Santa Catarina nas últimas décadas, não se justifica a criação das onze RMs para viabilizar o 
planejamento e a gestão territorial. Assim como, a alternativa c está incorreta pois não há adensamento 
populacional com a formação de grandes cidades conurbadas em todas as regiões do Estado de SC, o que 
inviabiliza o diagnóstico de que haveria um processo generalizado de metropolização que, por sua vez, 
justificaria a criação das onze RMs. Por fim, a alternativa d é incorrera, pois, a Região Metropolitana de 
Florianópolis foi criada em 1998, extinta em 2007 e recriada em 2010; as demais RMs não se justificaram 
por mudanças demográficas e econômicas da década passada que tenham atingido todo o estado, sua 
criação foi uma decisão política. 
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A banca elaboradora considerou está uma questão difícil. Todavia, o resultado indica que a questão foi 
muito difícil. Quase 50% dos candidatos assinalaram a alternativa C, que está absolutamente incorreta.  Os 
resultados apresentam um baixíssimo percentual de acerto (16,85%) e, mesmo que a banca elaboradora 
tenha considerado esta a questão mais difícil da prova, o fato a surpreende. Demonstra que o tema da 
urbanização, metropolização, rede urbana e política urbana não tem sido valorizado no ensino médio e, 
assim, os candidatos não têm se dedicada a estudar alguns processos estruturantes da dinâmica territorial 
brasileira contemporânea. Todavia, consideramos a importância da presença deste conteúdo na prova de 
geografia da Unicamp, assinalando às escolas e aos cursinhos que a temática deve ser melhor abordada. 
 
 

Questão 76 

 
(Fonte: https://pt.climate-data.org/location/714809/. Acessado em 21/08/2017.) 
 
O climograma acima refere-se a uma região 
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a) subtropical, onde as temperaturas mais altas estão concentradas no verão e as precipitações estão 
concentradas no outono. 
 

b) polar, onde as temperaturas mais baixas estão concentradas no inverno e as precipitações estão bem 
distribuídas ao longo do ano. 
 

c) tropical, onde as altas temperaturas estão bem distribuídas ao longo de todo o ano e as precipitações 
estão concentradas no verão. 
 

d) temperada, onde as temperaturas médias mantêm-se ao longo de todo o ano e as precipitações estão 
concentradas no inverno. 

 

Objetivo da Questão 
Esta questão teve por objetivo abordar a zonalidade climática no Brasil, destacando conteúdo da geografia 
física.  Trata-se de um tema tradicional e amplamente abordado no ensino fundamental e médio. A leitura 
de climogramas é fundamental para o aprendizado das condições naturais do planeta, e atualmente, sua 
transformação pela ação social. 
Item do programa das provas que foi abordado na questão: Dinâmica atmosférica, a zonalidade climática e 
os tipos de tempo associados. 
 

Alternativa Correta: c 
Trata-se de um clima tropical, caracterizado por duas estações muito bem definidas: o verão é quente e 
chuvoso e o inverno seco com temperaturas mais baixas. Essa é a tradução de um conhecimento empírico. 
A alternativa a está incorreta: não pode ser essa a alternativa porque o clima subtropical apresenta invernos 
com temperaturas muito mais rigorosas e as chuvas são mais bem distribuídas ao longo do ano. Assim 
como, a alternativa b está incorreta: não pode ser polar porque nesse clima as precipitações são na forma 
de neve, e as temperaturas baixam de zero grau no período do inverno. Por fim,  a alternativa d também 
está incorreta: não pode ser um clima temperado porque a amplitude térmica nesse clima é muito maior que 
a de um clima tropical. 
 

Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 
Foi uma questão considerada fácil pela banca e isto se confirmou. Esperava-se que o candidato fosse 
capaz de interpretar o gráfico, não confundindo precipitação com temperatura, e pudesse traduzi-lo em 
termos de clima.  
 
 

Questão 77 
Assinale a alternativa correta sobre a presença de agrotóxicos e de sementes transgênicas na agricultura 
brasileira. 
 
a) O uso de agrotóxicos e sementes transgênicas associa-se à busca de maior produtividade, sobretudo 

em áreas de fronteira agrícola.  
 

b) As sementes transgênicas e o uso de agrotóxicos adequados ampliaram o interesse de países da 
União Europeia pelos produtos agrícolas brasileiros. 
 

c) O uso de agrotóxicos no Brasil reduziu a necessidade de aproveitamento das sementes transgênicas 
nos cultivos agrícolas de grãos no país. 
 

d) Por ser signatário de acordos internacionais, o Brasil reduziu o uso de agrotóxicos e sementes 
transgênicas em áreas próximas a mananciais. 

 

Objetivo da Questão 
A questão aborda o uso de agrotóxicos e transgênicos na agricultura brasileira e no mundo. Trata-se de um 
tema atual e com importância para o ambiente e a sociedade. 
 
Item do programa das provas que foi abordado na questão: produção agropecuária e questão agrária no 
Brasil. Há correlação com a área de Biologia 
 

Alternativa Correta: a 
O uso de agrotóxicos e sementes transgênicas associa-se à busca de maior produtividade, sobretudo em 
áreas de fronteira agrícola. O denominado agronegócio, controlado por grandes empresas nacionais e 
globais, alavanca a produção de grãos no país através de uso intensivo de transgênicos e agrotóxicos. A 
alternativa b está incorreta pois as sementes transgênicas e o uso de agrotóxicos adequados não 
ampliaram o interesse de países da União Europeia pelos produtos agrícolas brasileiros, sendo que há, da 
parte da União Europeia, boicote aos produtos agrícolas brasileiros que se valem da tecnologia dos 
transgênicos. Assim como, a alternativa c está incorreta: o uso de agrotóxicos no Brasil não reduziu a 
necessidade de aproveitamento das sementes transgênicas nos cultivos agrícolas de grãos no país. Para o 
bom desenvolvimento das sementes transgênicas há necessidade de intenso uso de agrotóxicos. Por fim,  a 
alternativa d também está incorreta pois por parte dos governos brasileiros não há controle e restrição de 
uso de agrotóxicos e sementes transgênicas em áreas próximas a mananciais. 
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Foi a questão com o maior índice de acertos da prova de geografia, o que era esperado pela banca 
elaboradora. A banca a considerou a mais fácil da prova.  Esta questão teve percentual de acerto de 82%. 
Trata-se de um tema atual e relevante para a sociedade brasileira e que parece estar sendo amplamente 
debatido no ensino médio. 
 
 

Questão 78 
Frequentemente o terrorismo recorre a ações de grande impacto. Contudo, seu objetivo maior é o de 
influenciar os espíritos; antes de tudo, ele visa a aterrorizar, e se distingue da criminalidade. Invocando 
reivindicações políticas, de natureza social, econômica ou religiosa, o terrorismo 
 
a) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro 

do ganho financeiro. 

 

b) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do 

ganho financeiro. 

 
c) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos. 

 
d) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por 

objetivos ideológicos. 

 

Objetivo da Questão 
Esta questão de sociologia teve por objetivo tratar das formas de violência na sociedade contemporânea a 
partir dos fenômenos do terrorismo e da criminalidade. 
Item do programa das provas que foi abordado na questão: Sociologia: violências simbólicas, físicas e 
psicológicas. 
A temática discutida na questão permite fazer correlação com a área de geografia e história 
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Alternativa Correta: b 
O terrorismo ocorre tanto internamente aos territórios nacionais quanto em escala internacional, como foi o 
caso dos atentados às Torres Gêmeas nos EUA em 2001. A criminalidade é distinta, pois pode ocorrer fora 
do campo ideológico, envolvendo ganhos financeiros. A alternativa a está incorreta pois não se realiza 
apenas na escala internacional, há muitos movimentos terroristas que são nacionais, apesar da 
criminalidade referir-se a ganhos financeiros. Assim como, a alternativa c está incorreta pois as duas 
afirmações estão incorretas, porque há terrorismo interno a territórios nacionais e a criminalidade não 
envolve apenas questões ideológicas. Por fim, a alternativa d é incorreta, pois o terrorismo é nacional e 
internacional, contudo, a criminalidade não é marcada basicamente por ganhos ideológicos, mas 
financeiros. 
 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A banca considerou essa uma questão fácil. Contudo, chamou atenção o fato de 22% terem respondido que 
a criminalidade é basicamente ideológica. Com um índice de acerto de 66% foi uma questão fácil, como a 
Banca esperava. Os candidatos souberam distinguir ações terroristas, movidas por ações ideológicas, e a 
violência em razão de ações criminosas. 
 
 

INTERDISCIPLINARES 
 

Questão 59 (HIST + GEO) 
O pastor norte-americano Pat Robertson, dono do canal de comunicação Christian Broadcasting Network, 
afirmou que a tragédia provocada pelo terremoto no Haiti, em janeiro de 2010, foi decorrente do “pacto com 
o diabo” que setores da população haitiana teriam feito para que o país se tornasse independente. Nas 
palavras do Pastor, "Os haitianos estavam sob o jugo da França. Eles se uniram e fizeram um pacto com o 
diabo. Disseram: 'Serviremos a ti caso nos liberte da França'".  
 
(Adaptado de Haroldo Ceravolo Sereza, “Pastor americano atribui terremoto a 'pacto com o Diabo' e 
provoca protestos; país se libertou da França em 1804”. Uol notícias. 14/01/2010. Disponível em 
https://noticias.uol.com.br/ especiais/terremoto-haiti/ultnot/2010/01/14/ult9967u9.jhtm. Acessado em 
30/08/2017.) 
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A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 
 
a) A independência do Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção de um 

Estado Nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a Revolta Malês, em 
Salvador (1835). 
 

b) A declaração do Pastor é pautada em preconceitos em relação às práticas religiosas dos 
afrodescendentes no Haiti. A conquista espiritual, parte dos projetos imperialistas, garantiu a 
eliminação de religiões consideradas pagãs nas Américas.  
 

c) Colônia francesa nas Antilhas, Saint Domingue tornou-se responsável por 40% da produção mundial 
de cacau no século XVIII. A mão de obra empregada era majoritariamente escrava, com a exploração 
de africanos ou de seus descendentes.  
 

d) O processo de independência do Haiti foi apoiado por outras colônias, interrompendo o projeto 
imperialista europeu no Novo Mundo. Após 1804, os EUA conduzem as ações imperialistas na 
América, tornando-se a principal referência cultural no continente. 

 

Objetivo da Questão 

A questão trabalhou com o exercício aberto do diálogo temporal, sendo o tempo passado representado pelo 
contexto de independência do Haiti (e suas reverberações), e o tempo presente, composto pela declaração 
dada pelo pastor norte americano Pat Robertson, marcada por preconceitos colonialistas. Objetivou tratar o 
tema da Formação do Estado Nacional no Brasil e do Imperialismo. 
No campo da História, a questão foi composta a partir de dois itens programáticos: "A crise dos impérios 
coloniais, os processos de independência e a formação dos Estados-nações nas Américas" e 
"Multiculturalismo, transformações sociais, comportamentais e culturais no século XXI". No campo da 
Geografia, a questão abordou os itens Formação do Estado Nacional, Colonialismo e Imperialismo. 
 

Alternativa Correta: a 
A alternativa a é correta por relacionar a independência do Haiti às ações de repressão do Império Brasileiro 
contra resistências populares, por exemplo, a Revolta Malês. O pano de fundo da questão está na 
compreensão da existência de um grande projeto de Estado Nação. As alternativas b, c e d estão incorretas 
por afirmar a eliminação de religiões consideradas pagãs nas Américas; identificar a produção das Antilhas 
como sendo de cacau; afirmar a interrupção do projeto imperialista europeu no Novo Mundo após 1804. 
 

Desempenho dos candidatos
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Comentários Gerais 
A questão foi desenhada pelas Bancas para ter um grau médio de dificuldade. A baixa porcentagem de 
acerto e a dispersão das escolhas das alternativas indicam que a questão foi considerada como difícil pelos 
candidatos. A dificuldade pode ser decorrente de um desconhecimento da Revolta do Haiti e seus reflexos 
no mundo atlântico dos séculos XVIII e XIX, dos Projetos Imperialistas presentes no contexto ou mesmo nas 
produções caribenhas do período.   
 
 

Questão 79 (MAT + GEO) 
A figura a seguir exibe uma representação estilizada do mapa do Estado de São Paulo. As linhas 
pontilhadas horizontais e verticais indicam intervalos iguais de longitude e latitude, e o ponto preto 
representa a cidade de Campinas.  

 
 
Considere que o Estado de São Paulo está, aproximadamente, entre as latitudes 20𝑜 e 25𝑜 Sul e entre as 

longitudes 44𝑜 e 54𝑜 Oeste. A partir da representação acima, conclui-se que Campinas se localiza entre  
 
a) as latitudes 24𝑜 e 25𝑜 Sul. 
 
b) as latitudes 21𝑜 e 22𝑜 Sul. 
 
c) as longitudes 46𝑜 e 48𝑜 Oeste. 
 
d) as longitudes 50𝑜 e 52𝑜 Oeste. 
 

Objetivo da Questão 
Avaliar o conhecimento dos conceitos latitude e longitude e aplicá-los corretamente a uma situação 
concreta. 
Item do programa das provas que foi abordado na questão: Projeções Cartográficas. 
 

Alternativa Correta: c 
Como o estado de São Paulo se localiza no Hemisfério Ocidental e no Hemisfério Sul, a longitude aumenta 
de Leste para Oeste, sendo contada a partir do Meridiano de Greenwich (0º); a latitude aumenta do Norte 
(Equador, 0º) para o Sul. Assim, com base nos dados fornecidos no enunciado, podemos calcular 
corretamente as longitudes e latitudes indicadas pelas linhas pontilhadas, como exibido na figura. Logo, 
Campinas se situa aproximadamente entre as longitudes 46,5º e 47,75º Oeste e entre as latitudes 22,5º e  
23,75º Sul. A alternativa correta é a que afirma que Campinas se localiza entre as longitudes 46𝑜 e 48𝑜 
Oeste. 
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A questão exigia que os candidatos identificassem corretamente as latitudes e as longitudes na figura, de 
acordo com as informações do enunciado. Pelo gráfico de desempenho, podemos observar que 
aproximadamente metade dos candidatos assinalou a alternativa correta e que as opções pelas outras 
alternativas parecem se dever a uma escolha aleatória. 
 
 

Questão 80 (BIO + GEO) 

 
(Fonte: Fabio R. Marin e Daniel S. P. Nassif “Mudanças climáticas e a cana-de-açúcar no Brasil: fisiologia, 
conjuntura e cenário futuro”. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. v. 17, n 2, 2013, p. 
233.) 
 
A figura acima indica a distribuição de usinas sucroenergéticas no Brasil em 2010. Essas usinas 
provocaram aumento da produção de vinhaça, resíduo pastoso e malcheiroso resultante da destilação do 
caldo de cana-de-açúcar fermentado.  
 

19



1ª Fase - Geografia                                                                            

 

Provas Comentadas •  Múltipla Escolha •  Q •  1ª Fase 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) No Centro-Oeste, as usinas estão concentradas em áreas anteriormente ocupadas pelo Cerrado; 
quando a vinhaça atinge os rios, ocorre aumento na quantidade de micro-organismos nocivos aos 
peixes. 

 
b) O processamento da cana no Sudeste está concentrado no Vale do Paraíba; a vinhaça é rica em 

compostos sulfurados, leva à contaminação ambiental e não serve como fertilizante. 
 

c) As usinas do Nordeste concentram-se no Agreste; a vinhaça é rica em matéria orgânica e pode ser 
utilizada como adubo para o solo. 

 
d) Na região Norte há poucas usinas, situadas apenas nas Terras Altas amazônicas; a vinhaça é rica 

em matéria orgânica, mas o processo de destilação elimina seus nutrientes. 
 

Objetivo da Questão 
Esta questão abordou aspectos importantes sobre o plantio de cana-de-açúcar e a indústria sucroalcooleira 
no Brasil. O candidato deveria demonstrar: capacidade de interpretação do mapa do Brasil e suas regiões; 
capacidade de interpretação das informações fornecidas no mapa para localizar as regiões brasileiras e os 
domínios geográficos ocupados pelas usinas de processamento de cana; conhecimento sobre o fenômeno 
biológico de eutrofização; conhecimento dos problemas ambientais atuais decorrentes da produção de 
vinhaça, um dos principais efluentes da indústria de processamento de cana no Brasil; e conhecimento 
sobre o plantio de cana-de-açúcar no Brasil. 
Itens do programa de Biologia do Vestibular contemplados pela questão: O Ambiente e a Vida; Problemas 
ambientais contemporâneos. 
Item do programa de Geografia que foi abordado na questão: “produção agropecuária e questão agrária no 
Brasil”. 
 

Alternativa Correta: a 
A alternativa a menciona corretamente que, na região Centro-Oeste, a indústria de processamento de cana 
se concentra em áreas anteriormente ocupadas pelo Cerrado, pois é nessas regiões que ocorre em larga 
escala o plantio de cana; além disso, esta alternativa descreve corretamente o fenômeno de eutrofização, 
através do qual a vinhaça, rica em compostos orgânicos, leva à proliferação de algas quando é despejada 
nos rios e lagos, levando à contaminação e morte de peixes. A alternativa b está incorreta pois o plantio e 
processamento de cana na região Sudeste se concentra no Oeste paulista, como indica o mapa, e não no 
vale do Paraíba, e a vinhaça pode ser utilizada como fertilizante já que é rica em compostos orgânicos. A 
alternativa c é incorreta, pois o plantio e as usinas de cana do Nordeste se concentram na Zona da Mata, 
como mostra o mapa, e não no Agreste. A alternativa d está incorreta pois as poucas usinas da região Norte 
não estão nas Terras Altas Amazônicas, como mostra o mapa, e a destilação do caldo de cana não destrói 
nutrientes que potencialmente acabam na vinhaça.  
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Desempenho dos candidatos 

. 
 

Comentários Gerais 
Dado o baixo índice de acerto nessa questão (28.55%), entre candidatos de áreas diferentes, ela pode ser 
considerada difícil. A questão havia sido considerada fácil pela Banca Elaboradora. A performance dos 
candidatos revela uma série de deficiências de conhecimento, uma vez que uma fração considerável dos 
candidatos escolheu as demais alternativas erradas. Estes dados podem ser tomados como evidência de 
que muitos candidatos não souberam interpretar o mapa do Brasil, ou não souberam resgatar conhecimento 
sobre onde cana é plantada no Brasil, ou não souberam reconhecer as regiões brasileiras, ou não 
conheciam o fenômeno de eutrofização e o termo vinhaça, conhecimento atual de grande interesse 
econômico e ambiental.   
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