
Respostas das questões da UFRGS 
 
QUESTÕES 2014 
1. B 
2. E 
3. B 
COMENTÁRIO: A questão pode parecer fácil, mas a imagem apresenta muitas 
informações. O sentido da rotação, os meridianos, a posição das cidades em 
relação ao círculo de iluminação, etc. Na cidade B já vai amanhecer, por isso, não 
terão uma longa noite pela frente. As duas cidades têm a mesma hora, pois estão 
localizadas no mesmo meridiano. A dois é meio confusa, pois afirma que a 
população, ao amanhecer, prepara-se para as atividades do dia, pode ser que 
sim, realmente está amanhecendo, mas alguns dormem até mais tarde, tendo em 
vista que nessa época amanhece um pouco mais cedo. 
 
4. A 
COMENTÁRIO: Questão de localização e orientação, exigia que o candidato 
conhecesse imagens de mapas do Brasil e a posição das capitais que estão no 
Equador e no trópico de capricórnio. 
 
5. D 
COMENTÁRIO: Pelo aspecto do relevo, a questão é fácil, pois fala a respeito do 
litoral gaúcho e a ausência de rochas mais resistentes em direção ao Sul, partindo 
de Torres (que é a exceção, devido a presença de rochas Basálticas, mais 
resistentes). Porém, ela faz uma associação com as massas de ar, o que complica 
um pouco, mas não dificulta muito, pois a massa de ar que mais atua no nosso 
litoral, é a massa tropical atlântica, que chega ao litoral pelo quadrante nordeste. É 
o nosso “nordestão”. 
 
6. A 
COMENTÁRIO: Os municípios localizados no oeste do estado apresentam taxa de 
crescimento que varia de –3,29 a 0 % ao ano. Essa taxa é a menor dentro do 
estado, indicando decréscimo de população. Não se trata de uma questão de 
geografia regional. A correta interpretação do mapa leva o aluno à resposta 
correta.  
 
7. D 
 
QUESTÕES 2012 
1. A 
COMENTÁRIO: Caxias do Sul, devido ao seu pólo metal mecânico teve 
crescimento populacional na primeira década do sec. XXI. A taxa de fecundidade 
vem diminuindo significativamente a cada década. Porto alegre não registra 
crescimento importante na ultima década,ao contrario, diminui seu ritmo de 
crescimento. 
 
2. C 



COMENTÁRIO: A inconsistência da afirmação 2 esta na localização e 
classificação das cidades de Bagé e Pelotas. Estas, localizam-se na porção sul do 
estado. O planalto meridional não contempla as duas cidades.O planalto 
meridional é também conhecido como planalto e chapada da bacia do Paraná e 
envolve a porção norte do estado.a área metropolitana de porto alegre e a 
aglomeração do nordeste compõem as porções de maior concentração 
populacional. 
 
QUESTÕES 2011 
1. A 
 
QUESTÕES 2005 
1. A 
2. D 
3. A 


