
 
 
 

Vestibular 2009 — 2a fase 
Gabarito — Geografia 

 

Questão 01 (Valor: 15 pontos) 
 

• As amplitudes térmicas são: 
 Amiens 15oC. 
 Praga 21oC. 
 Kiev 27oC. 
• As diferenças de amplitudes térmicas entre as referidas cidades se devem à influência 

dos fatores geográficos de maritimidade e continentalidade, ou seja, de maior ou menor 
afastamento do mar. Amiens, próxima ao litoral, sofre o efeito da maritimidade, o que 
torna sua amplitude térmica menor, com invernos menos rigorosos; ao contrário de Praga 
e de Kiev, que sofrem o efeito da continentalidade, devido à localização geográfica no 
interior do continente europeu, apresentando, portanto, maiores amplitudes térmicas. Em 
Kiev, a continentalidade é mais expressiva por estar mais distante da costa e sujeita a 
maior influência dos fatores continentais, onde os invernos são mais rigorosos. 

• As três cidades ocupam a mesma posição zonal, ou seja, estão na mesma faixa de clima 
temperado. (Zona Temperada do Norte) 

 
Questão 02 (Valor: 20 pontos) 
 

 • “A paisagem é tudo aquilo que vemos, o que a nossa visão alcança. É, portanto, o 
domínio do visível e pode ser percebida de modo diferenciado. A paisagem é mutável, isto 
é, ela se transforma ao longo do tempo, em função das diversas formas de produção do 
espaço pelas atividades humanas.  

 • O espaço geográfico é o espaço organizado pelo homem em um substrato físico. É o 
espaço da geografia. É a paisagem incluindo a vida nela existente. Ele pode ser definido 
como o conjunto indissociável de sistemas de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de 
sistemas de ações (organização do trabalho, produção, circulação, consumo de 
mercadorias, relações familiares e cotidianas), que procuram revelar as práticas sociais 
dos diferentes grupos que nele produzem, lutam, sonham, vivem e fazem da vida 
caminhar.  

 • Tempo histórico — representa o tempo a partir do qual o homem marcou a sua presença 
na historicidade da Terra. Marca as transformações culturais realizadas pelo homem no 
espaço geográfico. Convencionou-se dividi-lo em séculos, períodos e idades. Envolve, 
portanto, o tempo cronológico e marca os momentos históricos em seu processo de 
sucessão e simultaneidade. 

 • Tempo geológico — é utilizado para referir-se à história da formação da Terra e, devido 
a sua duração muito longa (milhões e milhões de anos), é dividido em eras, períodos e 
idades geológicas. 

 

Questão 03 (Valor: 20 pontos) 
 

• Os rios brasileiros têm regime pluvial. Entretanto, aqueles que nascem na 
Cordilheira dos Andes, pertencentes à Bacia Amazônica, possuem regime complexo ou 
misto (nival / pluvial). 

• Bacia do Paraná. 
• O grande potencial hidrelétrico da Bacia Amazônica está relacionado à grande extensão 

da bacia e ao grande volume de água dos seus numerosos rios, em decorrência de suas 
condições de clima predominantemente úmido e superúmido. Além disso, apesar de o Rio 
Amazonas ser um rio de planície, os seus afluentes tanto da margem esquerda quanto da 
margem direita são oriundos de áreas planálticas, cujos desníveis altimétricos formam 
cachoeiras e corredeiras imprescindíveis ao aproveitamento energético. 

• Inundação de grandes áreas de floresta, provocando a destruição da biodiversidade; 
remoção de grupos indígenas e sua conseqüente desestruturação. 



 

 

 
Questão 04 (Valor: 15 pontos) 
 

• Energia renovável – é toda energia produzida com uso de recursos naturais que se 
renovam ou podem ser renovados. Exemplos: energia solar, eólica, hidráulica, etc. 

• Energia não renovável – gerada por recursos minerais que não se renovam. Exemplos: 
petróleo e carvão mineral. 

•  Localização – Está localizada principalmente nas Bacias de Santos (São Paulo) e 
Campos (Rio de Janeiro), na camada pré-sal, a cerca de 5 a 7 quilômetros abaixo do solo 
do oceano, na plataforma continental brasileira. 

 
Questão 05 (Valor: 15 pontos) 
 

•  Região Nordeste. 
•  Região Centro-Oeste. 
• O principal chamariz é a expansão do agro-negócio que vem crescendo nos últimos anos 

com grande produção de grãos, sobretudo soja, milho e algodão; imensas plantações de 
cana-de-açúcar (açúcar e álcool) e a criação de gado. Devido a essa produção, 
aumentam os fornecedores de equipamentos e serviços para a zona rural e a 
industrialização de seus produtos. Tal situação é importante para a geração de riquezas, 
atraindo levas de imigrantes das demais regiões. 

 
Questão 06 (Valor: 15 pontos) 
 

• A logística do recebimento dos insumos para a lavoura e o escoamento da produção; sua 
posição geográfica, distante da capital do Estado e das principais metrópoles regionais e 
nacionais.  

• A matriz de transporte do Oeste Baiano é sustentada basicamente por um precário 
sistema rodoviário, onde aparecem algumas rodovias federais e estaduais, pavimentadas 
e não pavimentadas, além de precárias vias municipais. Os demais componentes da 
matriz de transporte, ou não existem — a exemplo de ferrovias e dutovias — ou 
funcionam precariamente, como a hidrovia do São Francisco e seus grandes afluentes da 
margem esquerda e o transporte aéreo. Esses fatos provocam distorções que aumentam 
o preço do transporte, refletindo, também, no preço dos produtos para o consumo interno 
e na competitividade das exportações.  

• Revitalização e reestruturação da hidrovia do Rio São Francisco e seus grandes afluentes 
da margem esquerda; construção da ferrovia Bahia-Oeste (EF-334); integração e 
modernização da matriz de transporte. 

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