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VESTIBULAR PUC-Rio 2012 – GABARITO – GEOGRAFIA – OBJETIVA  
 
1) Resposta: (B) na latitude de 90° N, os meridianos se encontram no Polo Norte. 
Os meridianos (linhas longitudinais) e paralelos (linhas latitudinais) são representações cartográficas criadas 
com intuito de, ao se cruzarem na superfície da Terra, haver a delimitação das localizações no planeta. 
Ligando um pólo cartográfico ao outro (Norte e Sul), os meridianos, quanto mais próximos aos pólos (graus 
90° N e S) se aproximam, fundindo-se. 
 
2) Resposta: (E) Transolímpica, que ligará a Avenida Brasil ao Recreio dos Bandeirantes. 
Com base na reflexão do autor, as intervenções urbanísticas, que vêm sendo realizadas em cidades do 
mundo inteiro, notadamente a partir dos anos de 1980, têm a intencionalidade de transformar esses 
ambientes urbanos em empresas, capitalizando o seu espaço com infraestruturas diversas que priorizam 
muito mais as demandas do capital privado nacional e internacional do que os interesses dos seus 
habitantes, em um ritmo de competição que retira a prioridade dos investimentos sociais, culturais e 
educacionais das agendas públicas municipais. Nesse sentido, a construção da Transolímpica, que 
dinamizará os eixos de circulação na malha urbana carioca é a única opção, dentre as apresentadas, que 
corresponde à supremacia do mercado sobre as dinâmicas sociais, culturais e educativas da cidade. 
 
3) Resposta: (A) a responsabilidade para o sucesso das medidas de controle de circulação de 
automóveis nas cidades é de todos e não só do Estado. 
As divulgações e as propagandas sobre as políticas públicas municipais de contenção dos problemas 
urbanos gerados pela circulação maciça de automotores em diversas cidades do Brasil e do mundo estão 
ligadas, cada vez mais, à responsabilização dos cidadãos em relação ao sucesso de tal política, já que se 
as leis de contenção não forem compreendidas e respeitadas pela população como importantes para ela 
mesma, gerar-se-ão dois problemas para o cidadão comum: a ampliação da coação do Estado através de 
multas e/ou o fracasso das políticas de contenção, e todos sairão perdendo. 
 
4) Resposta: (E) Saúde de populações tradicionais 
De todos os temas apresentados sobre os estudos do ”rural no Brasil”, a saúde das populações tradicionais 
é ainda pouco trabalhada no âmbito das pesquisas sobre o campo e a cidade brasileiros. Um dos fatores é 
que, assim como a Educação, a Saúde ainda não é um tema prioritário em muitas investigações de foro 
espacial. Outro fator relaciona-se à manutenção da priorização dos temas econômicos com ênfase 
produtivista (que envolvem a própria produção agrícola, suas infraestruturas, tecnologias de ponta e 
geração energética) pelos estudos agrários brasileiros. Assim sendo, o entendimento das dinâmicas 
espaciais que envolvem o patrimônio imaterial e cultural das populações tradicionais (comunidades de ex-
quilombolas, indígenas, ribeirinhos, jangadeiros, catadores, pescadores tradicionais, caiçaras...) é periférico 
nos estudos do campo brasileiro. 
 
5) Resposta: (C) aplicação das práticas ambientalistas bem sucedidas dos países ricos em 
realidades socioespaciais desiguais, notadamente nos países emergentes do planeta. 
No âmbito da temática da globalização, vários autores concordam que há uma padronização de modelos de 
desenvolvimento que projetam a articulação, em nível planetário, das sociedades à economia e produção 
mundiais. Nesse sentido, padronizar a “cultura dos 3R” (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) em escala global 
passa a ser uma estratégia de controle social sobre os “recursos nacionais”, o que introduz os países em 
uma lógica que atende a muitos interesses globais, e que induz, muitas vezes, os agentes de gestão do 
território e a sociedade civil a se “esquecerem” dos graves problemas sociais que precisam ser enfrentados, 
como a fome em países pobres e emergentes. 
 
6) Resposta: (B) ampliação da capacidade de investimento do Estado devido ao aumento da 
arrecadação. 
Com o aumento dos empregos formais, notadamente a partir de 2002, no Brasil, há uma maior quantidade 
de salários regulares (formais) que podem ser taxados pelo Estado, além de um potencial aumento do 
consumo das pessoas, o que amplia, pelas instâncias do poder público instituído, as margens de 
recolhimento de impostos e taxas de pessoas físicas e jurídicas ampliando-se assim os caixas de 
municípios, estados e da União. 
 
7) Resposta: (D) periféricos em possível conflito na atualidade investem menos no setor bélico. 
Na comparação entre os dois cartogramas verifica-se que países do mundo pobre e periférico (Paquistão, 
Colômbia, Iraque, Nigéria, Zaire...) - onde é possível que a violência cresça no corrente ano - não possuem 
gastos militares relevantes como os gerados pelos EUA, Japão, China, França e Rússia. Nesse sentido, 
conclui-se que os conflitos nos países mais pobres não são financiados pelo setor bélico interno, mas sim 
que eles podem ser financiados pela indústria bélica de países com padrões de vida social menos desigual. 
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8) Resposta: (A) Crime racial definido por lei. 
Das opções apresentadas somente a primeira está correta.  A Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989 
disciplina os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Logo em seu artigo 1º, ela já afirma: 
"serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional". Dentre outras formas de apresentação desse crime, são nomeadas 
nos artigos dessa lei as seguintes situações: negar o ingresso da pessoa em empresa privada; recusar ou 
impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador; 
recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou 
privado, dentre várias outras. No seu artigo 20 da citada lei, a ofensa e injúria contra a raça/etnia das 
pessoas se apresentam da seguinte forma: "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Nesse caso, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. 
 
9) Resposta: (A) D – C – A – B. 
A sequência correta é a da letra A. No quadro D vê-se a constituição político-territorial do Reino Unido, do 
qual fazem parte os países Inglaterra, Escócia, País Gales, e a província do Ulster (Irlanda do Norte); no 
quadro C identifica-se o espaço territorial da Inglaterra, um país que faz parte da Ilha Grã Bretanha; já no 
quadro A observa-se o conjunto das Ilhas britânicas localizadas ao noroeste do continente europeu; e, 
finalmente, no quadro B identifica-se a Grã Bretanha, a maior ilha das ilhas britânicas. 
 
10) Resposta: (C) Transposição das águas do rio São Francisco. 
A transposição do rio Paraíba do Sul envolve obras de redistribuição de suas águas em quatro estados da 
macrorregião Nordeste (Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte), onde não há formação de 
Cerrado. Assim sendo, as obras não afetarão a área da nascente do rio, que se localiza na Serra da 
Canastra, em Minas Gerais, no domínio do Cerrado. Portanto, a devastação da área de Cerrado nada tem a 
ver com as obras da transposição do rio em questão. 


