
GEOGRAFIA

QUESTÕES DISCURSIVAS

INSTRUÇÕES GERAIS

° Verificar se o Caderno de Prova e a Folha de Resposta contém o seu nome. Em caso de erro  

comunique-se com o fiscal.

° Ao entregar o material ao fiscal, destacar o campo “VIA CANDIDATO” da Folha de Resposta.

° Utilizar o Caderno de Prova para resolver as questões discursivas que deverão ter, no máximo,  

15 (quinze) linhas.

° Revisar as respostas e transcrevê-las para a Folha de Respostas, observando o número da  

questão correspondente.

° Utilizar caneta de tinta azul ou preta.

° Escrever com letra legível.

GEOGRAFIA

QUESTÃO 1

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) foi  criado pela ONU em 1990 como instrumento 
que tenta medir o desenvolvimento social  de cada país. Os dados de 2002 indicam que o Brasil 
ocupa  a  73a posição,  ficando  atrás  de  países  como  Argentina,  Chile,  Uruguai,  México,  Cuba  e 
Panamá.

a) Quais são os fatores levados em consideração para medir o IDH de um país?

b) Quais são os aspectos que precisam ser enfrentados no Brasil para melhorar o IDH?

QUESTÃO 2

Santa Catarina possui uma estrutura de transportes onde estão presentes importantes rodovias 
federais, aeroportos e portos. 

a) Onde estão situados os portos de Santa Catarina?

b) Quanto a sua administração, quais as diferenças entre os portos catarinenses?



HISTÓRIA

QUESTÃO 3

No século XIX há um deslocamento na elite econômica do Brasil. Analise a tabela abaixo. 

Brasil - Exportação de Mercadorias
(% do valor dos dois produtos principais sobre o valor total da 

exportação)
Decênio Café Açúcar

1821-1830 18,4 30,1
1831-1840 43,8 24,0
1841-1850 41,4 26,7
1851-1860 48.8 21,2
1861-1870 45,5 12,3
1871-1880 56,6 11,8
1881-1890 61,5 9,9
1891-1900 64,5 6,6

                                      FONTE: BORIS, Fausto. História do Brasil. 6. ed. São Paulo: EDUSP, 1998. p. 191.

Como esses deslocamentos podem ser percebidos na tabela acima, e quais são eles?

QUESTÃO 4

Em 2004 o Brasil lembrou o suicídio de Getúlio Vargas acontecido em 24/08/1954. Na ocasião 
uma carta, em seguida chamada de testamento, seria lida para a Nação:

 “(...) Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação 
do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a  
calúnia  não abateram meu ânimo.  Eu vos dei  a  minha vida.  
Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente 
dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida 
para entrar na História.”

 (Carta-Testamento de Getúlio Vargas)

Esse excerto da referida carta é um exemplo de como se procurou produzir uma imagem positiva 
de Vargas, presente na afirmação ainda hoje usada, de ser ele o "pai dos pobres". A historiografia 
brasileira tende a discordar dessa imagem positiva, indicando outras criações autoritárias de Vargas 
como a fundação do Departamento de Imprensa e Propaganda - D.I.P. de 1939, quando do Estado 
Novo (1937-1945). 


