


INSTRUÇÕES

Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e duas Folhas de Respostas.

NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESTE MATERIAL.

1. Caderno de Questões

• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
 HISTÓRIA – 06 questões discursivas;
 GEOGRAFIA – 06 questões discursivas.

• Registre seu número de inscrição no espaço reservado para esse fim, na capa deste Caderno.

• Qualquer irregularidade  constatada  neste  Caderno  deve  ser  imediatamente  comunicada ao fiscal
de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão:
Discursiva – questão que permite ao candidato demonstrar sua capacidade de produzir, integrar e
expressar ideias a partir de uma situação ou de um tema proposto e de analisar a interdependência
de fatos, fenômenos e elementos de um conjunto, explicitando a natureza dessas relações.

• Leia cuidadosamente o enunciado de cada questão, formule suas respostas com  objetividade e
correção de linguagem, atendendo ao tema proposto. Em seguida, transcreva cada uma na
respectiva Folha de Respostas.

• O rascunho deve ser  feito nos espaços reservados junto das questões, neste Caderno.

2. Folhas de Respostas
As Folhas de Respostas são pré-identificadas, isto é, destinadas exclusivamente a um determinado
candidato. Por isso, não podem ser substituídas, a não ser em situação excepcional, com
autorização expressa da Coordenação dos trabalhos. Confira os dados registrados nos cabeçalhos
e assine-os com caneta esferográfica de TINTA PRETA ou AZUL-ESCURA, sem ultrapassar o espaço
reservado para esse fim.

• Nessas Folhas de Respostas, você deve observar a numeração das questões e UTILIZAR APENAS
O ESPAÇO-LIMITE reservado à resposta de cada uma.

3. ATENÇÃO!

• Será  ANULADA  a prova que não seja respondida na Folha de Respostas correspondente ou que
possibilite a identificação do candidato.

• Nas Folhas de Respostas, NÃO ESCREVA  na Folha de Correção, reservada ao registro das notas
das questões.



ESTAS  PROVAS  DEVEM  SER  RESPONDIDAS  PELOS CANDIDATOS AOS

CURSOS DO GRUPO C.

Administração

Arquivologia

Biblioteconomia e Documentação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Ciências Sociais

Comunicação – Jornalismo

Comunicação – Produção

    em Comunicação e Cultura

Direito

Estudos de Gênero e Diversidade

Filosofia

Geografia

História

Licenciatura em Educação Física

Museologia

Pedagogia

Psicologia

Secretariado Executivo

Serviço Social

GRUPO  C



Geografia – QUESTÕES de 01 a 06
LEIA  CUIDADOSAMENTE  O  ENUNCIADO  DE  CADA  QUESTÃO, FORMULE  SUAS  RESPOSTAS
COM  OBJETIVIDADE  E  CORREÇÃO  DE  LINGUAGEM  E,  EM  SEGUIDA,  TRANSCREVA
COMPLETAMENTE CADA UMA  NA  FOLHA  DE  RESPOSTAS.

INSTRUÇÕES:
• Responda às questões, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
• Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
• O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
• Na Folha de Respostas, identifique o número das questões e utilize APENAS o espaço

correspondente a cada uma.
• Será atribuída pontuação ZERO à questão cuja resposta

– não se atenha à situação apresentada ou ao tema proposto;
– esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
– apresente texto incompreensível ou letra ilegível.

• Será ANULADA a prova que
– NÃO  SEJA  RESPONDIDA  NA  RESPECTIVA  FOLHA  DE  RESPOSTAS;
– ESTEJA  ASSINADA  FORA  DO  LOCAL  APROPRIADO;
– POSSIBILITE  A  IDENTIFICAÇÃO  DO  CANDIDATO.
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Questão 01 (Valor:  15  pontos)

Segundo uma importante organização internacional, entre 1950 e 2000, o PIB
mundial aumentou oito vezes, enquanto, no mesmo período, a população mundial
passou de 2,5 bilhões para 6,1 bilhões.
Atualmente, cerca de 1,2 bilhão de pessoas vivem em estado de extrema pobreza,
ou seja, com menos de 1 dólar por dia, expostos à fome, à vulnerabilidade a
doenças, analfabetismo, baixa expectativa de vida e enorme índice de desnutrição.
Além disso, milhões de pessoas não podem satisfazer as necessidades básicas
de habitação, vestuário e alimentação. Entretanto, existem grandes diferenças
na distribuição da renda ou PIB per capita, quando examinamos as várias regiões
do planeta.
A situação da pobreza envolve questões relacionadas à renda, saúde, educação
e, sobretudo, a fome.
Diante do fenômeno da pobreza, foram estabelecidos vários índices para
determinar as desigualdades na qualidade de vida no mundo. (ALMEIDA;
RIGOLIN, 2005, p. 225).

A partir das informações do texto e dos conhecimentos sobre os índices da pobreza no
Brasil e no mundo,

• indique a instituição responsável pela criação do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e explique a importância e a utilidade desse índice;

• explique a função do Índice de Pobreza Humana (IPH);

• cite os principais indicadores do IPH-1.
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Questão 02 (Valor:  15  pontos)

Os transportes são fundamentais para que um país tenha competitividade no
mercado internacional. Na era dos blocos econômicos e da luta por mercados, é
preciso poder contar com uma rede de transportes bem estruturada.
Há muito tempo, nosso país sofre perdas constantes nesse setor, em virtude do
alto custo dos investimentos. (ALMEIDA; RIGOLIN, 2005, p. 500).

Considerando o texto e os conhecimentos sobre a articulação e a racionalização dos meios
de transportes, no Brasil,

• justifique o porquê da necessidade de criação de uma rede de transportes adequada e
eficiente, em um país de dimensões continentais, incluído entre as grandes economias
do mundo e que almeja crescer ainda mais;

• relacione dois problemas ligados ao planejamento imprevidente das vias de transporte,
originados de projetos políticos que, muitas vezes, sobrepõem os interesses individuais
e econômicos aos coletivos.
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Questão 03 (Valor:  15  pontos)

Os domínios morfoclimáticos constituem grandes combinações na associação entre
os diversos elementos da paisagem, mas com uma maior influência no relevo e no clima,
gerando uma certa uniformidade em escala regional.

Com base nas ilustrações e nos conhecimentos sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros,
identifique

• o domínio que está localizado latitudinalmente, abaixo do trópico de Capricórnio,
destacando dois dos seus aspectos geográficos:
— domínio:

— aspectos geográficos:

• o domínio morfoclimático, marcado pelas maiores amplitudes térmicas anuais, que
recobre extensas superfícies planálticas, citando duas de suas características:
— domínio:

— características:

• os dois tipos de formações vegetais que originalmente fazem a transição do domínio
I para o domínio II.

I.   II.
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Questão 04 (Valor:  20  pontos)

Considerando o gráfico e os conhecimentos sobre o comércio brasileiro,

• indique os elementos que se relacionam com a balança comercial e seus resultados;

• descreva duas consequências provocadas pela desaceleração da economia global
nas empresas brasileiras, destacando suas recentes relações com a Ásia;

• explique o que significa economia informal e indique onde se pratica a maior parte
das atividades das empresas informais.



UFBA – 2011 – 2a Fase – Geografia – 10

Questão 05 (Valor:  15  pontos)

Fundamentado na ilustração, nos conhecimentos relativos à questão da orientação sobre o
espaço geográfico e na observação das diferentes posições do sol na linha do horizonte,
em diferentes períodos do ano, sobre uma cidade localizada em latitudes médias,

• identifique em que hemisfério se localiza a cidade mostrada na ilustração, explicando o
motivo pelo qual o sol, ao meio dia, em 21 de junho, encontra-se posicionado no ponto
mais alto da linha do horizonte.

• identifique, na cidade apresentada na figura, as estações do ano e os períodos de
solstício ou equinócio em
21 de março: período:

23 de setembro: período:

• cite duas consequências geográficas ligadas à trajetória da luz do sol, na linha do
horizonte, ao se deslocar no sentido de I para II.

Marcha aparente do Sol sobre cidade nas
latitudes extratropicais
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Questão 06 (Valor:  20  pontos)

Nada existe de tão concreto na natureza como o conjunto heterogêneo das
formas que compõem a superfície da Terra a que se denomina relevo. O modelado
se concretiza pelas diferenciações locais e regionais da silhueta da superfície da
Terra. Ao leigo, cabe apenas sentir as agruras do sobe e desce que a morfologia
da superfície do terreno impõe, além das desagradáveis surpresas que a natureza
reserva quando o homem a utiliza de modo inadequado.
O relevo, como um dos componentes do meio natural, apresenta uma diversidade
enorme de tipos de formas. Essas formas, por mais que possam parecer estáticas
e iguais, na realidade são dinâmicas e se manifestam ao longo do tempo e do
espaço de modo diferenciado, em função das combinações e interferências
múltiplas dos demais componentes do meio ambiente.
Fica evidenciado por uma simples colina ou uma exuberante serra, ou ainda uma
planície de um rio que têm sua história evolutiva e, consequentemente, sua
existência encontra explicação; elas não ocorrem por acaso, mas porque uma
série de fatores naturais possibilitaram seu aparecimento e garantem sua evolução
contínua.
O relevo não é como a rocha, o solo, a vegetação, ou até mesmo a água que se
pode pegar; constitui-se eminentemente de formas com diversos arranjos
geométricos. O relevo terrestre assemelha-se a uma escultura em rocha, a qual,
depois esculpida, deixa de ser rocha para ser uma peça ou obra de arte da
natureza, produzida ao longo do tempo pelos processos endógenos e exógenos.
(FILIZOLA, p. 68-69).

Relevo terrestre é parte importante do palco, onde o homem, como
ser social, pratica o teatro da vida.



Com base no texto e nos conhecimentos sobre os processos responsáveis pelas diversas
formas do relevo, no quadro ambiental,

• indique um processo endógeno responsável pela construção do relevo, exemplificando
duas formas de modelado dele resultantes;

• identifique dois agentes da natureza responsáveis pela esculturação do relevo em
ambientes quentes e úmidos;

• explique de que maneira o assentamento de algumas cidades e povoados foram
influenciados, no passado, pelo relevo;

• cite as consequências das pressões demográficas sobre o relevo, na cidade de Salvador.
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