
VESTIBULAR 2008 — 2a FASE
GABARITO — GEOGRAFIA

QUESTÃO 01 (Valor: 15 pontos)
A tundra ocorre nas regiões de altas latitudes, de climas extremamente frios (polares 

e sub-polares) e com áreas de ocorrência no Alasca, no norte do Canadá e da Groenlândia, 
no norte da Rússia e da Escandinávia e nas zonas periglaciais da Antártida, bem como nas 
altas cadeias de montanhas (Himalaia, Alpes, Rochosas, entre outras). A  tundra também 
aparece nas latitudes equatoriais,  onde o efeito  da  altitude possibilita  uma redução das 
temperaturas  médias,  semelhantes  àquelas  que  são  registradas  nas  regiões  polares,  a 
exemplo dos Andes equatoriais.  É um tipo de vegetação adaptada ao rigor do inverno das 
regiões periglaciais, encontrando-se em grande parte do ano (inverno) hibernadas pelo gelo. 
Trata-se,  portanto,  de  uma  paisagem  vegetal  rasteira  e  dispersa,  caracterizada  pela 
presença de liquens, musgos e poucos arbustos de pequeno porte.

A taiga, também chamada floresta boreal, ocorre apenas no Hemisfério Norte, entre 
as latitudes de 50º a 60º, ocupando grandes extensões da Rússia, do Alasca, da Noruega, 
da  Suécia,  da  Finlândia  e  do  Canadá.  É  uma  formação  típica  de  clima  temperado 
continental,  com  invernos  muito  rigorosos  (com  queda  de  neve)  e  verões  quentes. 
Caracteriza-se como uma floresta relativamente homogênea, onde predominam coníferas 
(pinheiros, ciprestes, abetos), resistentes ao frio e perenes.

QUESTÃO 02 (Valor: 20 pontos)
Os  planaltos são  superfícies  irregulares  (planas  ou  acidentadas)  de  estruturas 

cristalinas ou sedimentares, nos quais predominam os processos erosivos. Localizam-se, 
geralmente, acima de 300m de altitude e apresentam bordas em declive.

Exemplos:  Planaltos  Norte-Amazônicos  (Região  Norte);  Planalto  da  Borborema 
(Região  Nordeste);  Planalto  Central  (Região  Centro-Oeste),  Planalto  Meridional  (Região 
Sul), entre outros.

As planícies são áreas essencialmente planas geradas pela deposição de sedimentos 
recentes de origem marinha,  lacustre ou fluvial.  Predominam, portanto,  os processos de 
sedimentação.  As  altitudes  médias  variam,  geralmente,  entre  0  e  100  metros,  podendo 
ocorrer também em níveis mais elevados nas regiões interplanálticas e/ou intermontanas,  
podendo aparecer em vários níveis topográficos do país.

Exemplos:  Planície  do  Rio  Amazonas  (Região  Norte);  Planície  do  Pantanal 
Matogrossense (Região Centro-Oeste), Planície Costeira (Litorânea), entre outras.

QUESTÃO 03 (Valor: 15 pontos)
Os Lençóis Maranhenses situam-se na sub-região nordestina do Meio-Norte,  mais 

precisamente no litoral oriental do Maranhão.
As  praias  que  aí  se  formaram  são  resultantes  dos  sucessivos  processos  de 

acumulação marinha e as dunas, pela ação dos ventos alísios de nordeste, atuantes na 
região.

É  um relevo  de  natureza  dinâmica  com intensa  mobilidade  atual.  As  lagoas  que 
intercalam as dunas são formadas pelas chuvas e parte da água do mar que inunda o trecho 
mais próximo do litoral, nas marés altas.



QUESTÃO 04 (Valor: 20 pontos)
• Crescimento  natural  ou  vegetativo  é  a  diferença  entre  a  proporção  das  pessoas  que 

nascem (taxa de natalidade) e a das pessoas que morrem (taxa de mortalidade).
• Causas  das  elevadas  taxas  de  mortalidade  nas  duas  primeiras  décadas:  precárias 

condições médico-sanitárias, escassez de remédios e vacinas e a falta de infra-estrutura 
nos serviços  de água encanada e  esgotos,  os  quais serviam apenas a  uma pequena 
parcela das residências.

• Medidas adotadas pelo Estado nas décadas de 30/40, no combate a essa mortalidade: 
ampliação da infra-estrutura de saneamento básico (água encanada, esgoto, coleta de lixo, 
etc.), além de melhorias nos serviços de assistência médica e hospitalar.

• Conseqüência, entre outras, dessas medidas nas décadas seguintes, foi a grande 
diminuição das taxas de mortalidade e o aumento no índice de crescimento natural da 
população brasileira, já que as taxas de natalidade permaneceram altas.

QUESTÃO 05 (Valor: 15 pontos)
Efeitos positivos:
• Avanços nos sistemas de telecomunicações e transportes, reduzindo as distâncias.
• Desenvolvimento  e  utilização  da  informática,  tanto  nos  equipamentos 

(hardware);quanto nos programas e sistemas operacionais (software);
• Desenvolvimento da micro-eletrônica e da robótica;
• Maior competitividade entre as empresas, exigindo, assim, melhor qualidade dos 

produtos;

Efeitos negativos:
• Desemprego  de  milhões  de  pessoas  em  todo  o  mundo,  pois  permite  a 

produção de mais mercadorias e serviços com menor número de trabalhadores.
• Marginalização de alguns países periféricos.

QUESTÃO 06 (Valor: 15 pontos)
As maiores corporações industriais, financeiras e comerciais estão concentradas nos 

Estados Unidos (Região dos Grandes Lagos, Extremo Oeste e Nordeste), Europa Ocidental 
(Vale do Reno, dentre outros), Japão, China e Coréia do Sul.

As  funções  agregadas  pelos  países  visando  a  atuação  das  grandes  empresas 
envolvem:

• Instalação de empresas estatais, ligadas principalmente ao setor de infra-estrutura, 
como o siderúrgico e o petroquímico.

• Construção e manutenção de equipamentos de infra-estrutura (rodovias, ferrovias, 
viadutos, portos, aeroportos, usinas e redes de distribuição de energia elétrica, etc.).

• Incentivos fiscais.

Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes.
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