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Um dos aspectos que vêm se tornando consensuais na metodologia educacional é a 

contextualização do currículo. A educação contextualizada vem sendo observada em todos os graus 

de ensino e em todas as regiões do país: o ensino aproximando-se da cultura, da região, de quem 

aprende.  

A ideia de contextualização entrou em pauta com a reforma do Ensino Médio, a partir da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, que orienta para a compreensão dos 

conhecimentos para uso cotidiano. Tem origem nas diretrizes que estão definidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que são guias para orientar a escola e os professores na aplicação do 

novo modelo. De acordo com esses documentos, orienta-se para uma organização curricular que, 

entre outras coisas, trate os conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando sempre as 

relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido. 

Partindo dos pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a banca elaboradora 

priorizou formular questões que estivessem próximas do cotidiano dos candidatos. Em termos 

geográficos, significa dar atenção ao local e suas inter-relações, abordando temas como elementos 

da paisagem natural, caracterização e organização espacial, região e regionalização e 

internacionalização do capital. 

 

 
  



Análise das questões: 
 
 
Questão 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre as atividades econômicas desenvolvidas no estado de Santa Catarina, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. O Planalto Serrano é marcado por empresas voltadas ao setor mineral. 
02. O setor agroindustrial tem forte desenvolvimento no Oeste do estado. 
04. Devido à sua formação social, o estado de Santa Catarina apresenta grande 

homogeneidade econômica. 
08. No Vale do Itajaí, destaca-se a indústria têxtil. 
16. Na região da Grande Florianópolis e nas cidades de Blumenau e Joinville, há estímulos 

para as atividades ligadas às empresas de base tecnológica, inclusive com a criação de 
incubadoras tecnológicas. 

32. O setor pesqueiro está mais concentrado no sul do estado, destacando-se as cidades de 
Criciúma e Tubarão. 

 
Gabarito: 26 (02+08+16) 
Número de acertos: 1465 (18,82%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 

A temática sobre Santa Catarina é recorrente nas questões de geografia e sempre presente 

nos vestibulares da UFSC. Nesta questão, esperava-se que os candidatos conseguissem relacionar 

as regiões geoeconômicas catarinenses (conforme figura retirada da página oficial do governo do 

estado) com os tipos de atividades econômicas predominantes na atualidade. Para chegar a este 

resultado, os candidatos deveriam ter conhecimento histórico da formação social catarinense. A 

banca examinadora considerou a questão de média dificuldade, o que de fato se confirmou. 

 

Complexos Econômicos Regionais de Santa Catarina 
 

 
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina. 
Disponível em: <http://www.sds.sc.gov.br>.Acesso em: 12 ago. 2012. 

 



Questão 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01. A energia nuclear não produz emissões atmosféricas, porém os custos para a extração de 
minérios (urânio, plutônio) são elevados, daí sua baixa utilização. 

02. A queima do petróleo, do carvão e, em menor escala, do gás natural libera gases poluentes 
na atmosfera, entre eles o clorofluorcarboneto, também conhecido como CFC, que contribui 
para a formação de ilhas de calor somente nos países em desenvolvimento.  

04. A formação do petróleo vem da deposição, no fundo de lagos e mares, de restos de 
animais e vegetais mortos ao longo de milhares de anos. A ação do calor e da alta pressão 
provocados pelo empilhamento dessas camadas possibilitou reações complexas, formando 
o petróleo. 

08. O solo é o resultado da ação conjunta de agentes externos (chuva, vento, umidade) e de 
matéria orgânica (restos de animais e plantas).  

16. A suinocultura no Brasil é uma atividade predominantemente de pequenas propriedades 
rurais, por isso a produção de dejetos suínos não tem causado danos ambientais 
significativos. 

32. A poluição do solo tem como uma das principais causas o uso de produtos químicos na 
agricultura, chamados de agrotóxicos. 

 
Gabarito: 44 (04+08+32) 
Número de acertos: 2263 (29,06%) 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: fácil 
 

O tema que versa sobre as questões ambientais esteve destacado na grande imprensa devido à 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida na cidade do Rio de 

Janeiro, em 2012. A questão elaborada relacionava este fato com os conhecimentos sobre processos 

físicos (formação do petróleo, do carvão, do solo etc.) e com as ações humanas, que são temas 

muito presentes no dia a dia, em jornais, revistas, televisão etc. Considerada de grau difícil pela 

banca examinadora, as respostas demonstraram exatamente o oposto. Isso talvez se explique pelo 

crescente interesse sobre os estudos ambientais, discutidos no Ensino Médio. 

 
Charge de Mariano 
 

A questão ambiental vem sendo discutida em conferências mundiais há bastante tempo. Uma das principais 
delas, conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, foi realizada em 1972, 
na cidade de Estocolmo, e contou com a presença de vários países para decidirem as ações nos vinte anos 
seguintes. Em 1992, no Rio de Janeiro, houve outra reunião de avaliação relativa às ações do último encontro. 
Mais recentemente, na mesma cidade, o encontro conhecido como Rio+20 avaliou o passado e propôs 
alternativas para as próximas décadas. 
 
Disponível em: <http://pilordia.blogspot.com.br/2012/06/reducao-do-ipi-as-portas-da-rio-20.html>. [Adaptado]  
Acesso em: 17 ago. 2012. 
 



Questão 13 
 
Sobre o processo de industrialização brasileira e sua relação com as macrorregiões, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Desde seu início, no século XIX, a atividade industrial brasileira desenvolveu-se de maneira 

homogênea, englobando as regiões Sudeste e Nordeste, sendo esta última grande 
fornecedora de mão de obra. 

02. A Região Sul é a segunda mais industrializada do país, tendo forte penetração nos setores 
alimentício e têxtil, entre outros. 

04. Principalmente nas últimas duas décadas, a indústria brasileira tem experimentado um 
processo de desconcentração, partindo do estado de São Paulo em direção ao litoral 
nordestino e também a alguns estados do norte do país, como Rondônia e Acre. 

08. Em alguns estados das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, predominam os enclaves 
industriais, com núcleos dispersos e isolados. 

16. Atualmente, as empresas industriais buscam localidades que apresentem mão de obra com 
baixa qualificação, pois as principais inovações tecnológicas se dão em países 
desenvolvidos. 

 

32. 

No processo de substituição de importações ocorrido no Brasil a partir de 1930, o Estado 
brasileiro teve pouca atuação; o referido processo ficou a cargo das empresas 
multinacionais, convidadas a se instalar no país. 

64. A criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul) em princípios dos anos 1990 pouco afetou 
a economia dos estados do Sul do país, dada a forte penetração deles nos mercados 
regionais do Sudeste e Centro-Oeste brasileiros. 

 
Gabarito: 10 (02+08) 
Número de acertos: 755 (9,70%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 

Nesta questão, buscava-se o entendimento e a análise do processo histórico da 

industrialização brasileira. A geografia pode e deve buscar em outras ciências algumas ferramentas 

de análise para seu objeto de estudo. Esperava-se, ainda, que os candidatos tivessem a 

compreensão regional do Brasil (as macrorregiões), bem como sua inserção internacional (no caso 

com o Mercosul). A banca considerou o grau de resolução médio; no entanto, o grau obtido foi difícil. 

Talvez isso se explique pela falta de visão de totalidade que forma os currículos das escolas (tanto no 

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio) ou ainda que este aspecto da realidade brasileira foi 

pouco considerado no currículo do EM nas escolas, tanto públicas quanto privadas. 

 
 
  



Questão 14 
 

Sobre o continente africano, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  
 

01. A grande diversidade étnica e cultural da África não impede a divisão do continente em dois 
grandes conjuntos separados pelo monte Everest: a África Meridional e a África 
Subsaariana. 

02. Desde o século XVI, pelo menos, a África passou a integrar o sistema capitalista europeu 
com as feitorias comerciais portuguesas na costa do oceano Atlântico. 

04. O rio Nilo foi considerado de importância fundamental para a formação do Egito antigo, 
devido às cheias de suas margens, cuja matéria orgânica era utilizada na agricultura.  

08. As inovações tecnológicas desenvolvidas a partir dos anos 1970, que utilizam baixa 
quantidade de capital e mão de obra, fazem com que a extração de minérios e as 
exportações de petróleo em alguns países africanos percam importância. 

16. A África é o único continente cortado pela linha do Equador e pelos trópicos de Câncer 
(23º27’N) e de Greenwich (0º). 

32. A forma como foi explorado o continente, principalmente pelos países europeus, mais 
precisamente, desde o século XIX, após o Congresso de Berlim, é uma das explicações 
para os conflitos étnicos, culturais e religiosos. 

 
Gabarito: 38 (02+04+32) 
Número de acertos: 1053 (13,52%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 

Uma das preocupações da banca examinadora foi não restringir o estudo da geografia geral 

aos países, regiões e continentes bastante estudados (como os Estados Unidos da América e 

Europa). Assim, ter conhecimentos mínimos sobre a diversidade do continente africano é um dos 

temas que têm sido introduzidos no Ensino Médio atualmente. Os estudos sobre este continente têm-

se tornado cada vez mais relevantes, considerando as grandes disparidades econômicas, sociais, 

regionais, culturais e religiosas encontradas por lá. A banca considera que o grau obtido – difícil – se 

traduz pela ausência ou pelo pouco estudo dedicado a esta região do globo. Ademais, as 

problemáticas como escravidão, racismo etc. são questões que estão relacionadas com o continente 

africano e, portanto, devem estar presentes no currículo do EM. 

  



Questão 15 
 

 
Charge de Quino 

Disponível em: <http://www.glorum.com/view/1378>. [Adaptado] Acesso em: 14 ago. 2012. 
 
 

Sobre as relações de poder entre países, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01. A queda do muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991 alteraram 
as relações de poder entre os países e as destes com instituições internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

02. Atualmente, existem vários conflitos no mundo, todos de cunho eminentemente econômico e 
religioso, como é o caso dos que ocorrem no Egito, na Síria e no Paraguai. 

04. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), criada em 1949 no contexto da Guerra 
Fria, tinha como objetivo integrar, em um pacto militar, os países capitalistas da Europa 
ocidental capitaneados pelos Estados Unidos da América. Hoje também fazem parte da 
OTAN alguns países do leste europeu que eram ligados ao Pacto de Varsóvia. 

08. Um dos principais focos de tensão no Oriente Médio é a histórica luta de um povo sem 
território – os sionistas – contra um território sem povo – o palestino. 

16. A denominada globalização é um fator que tem redefinido os espaços geográficos locais, 
regionais, nacionais e mundiais de acordo com as regras impostas pelo neoliberalismo 
econômico, aprofundado a partir dos anos 1970. 

32. As novas tecnologias de comunicação têm desempenhado importante papel na divulgação 
de conflitos regionais, como é o caso da chamada “primavera árabe”. 

  
 
Gabarito: 53 (01+04+16+32) 
Número de acertos: 445 (5,71%) 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

A geografia política trata exatamente de conhecer e explicar as relações políticas entre os 

países. Nesse sentido, esta questão buscava exatamente que os candidatos mostrassem o 

conhecimento sobre tais relações. Isso se justifica exatamente por serem relações cada vez mais 

complexas, integrando regiões/países "isolados" no sistema mundo. Tais transformações ocorreram 

com maior velocidade principalmente em finais dos anos 1980 e início da década seguinte, 

coincidindo com o fim da "guerra fria" e a dissolução da União Soviética. A questão trata também de 

aspectos relativos à chamada "globalização" e ao desenvolvimento de tecnologias de comunicação 

que trazem em tempo real as informações mundiais. Para chegar aos objetivos da questão, os 

candidatos deveriam refletir sobre tais modificações. Saliente-se que esta temática está presente nos 

livros didáticos atuais e não se pode falar do momento atual da globalização sem que se faça 

referência às mudanças ocorridas com o fim do Socialismo real do Leste Europeu e a todas as 

questões que se desdobram a partir deste momento histórico. 

Desta humilde cadeirinha faço 

um apelo emocionado pela paz 

mundial!! 
Ahã! 

Bem...parece que hoje em 

dia o Vaticano, a ONU e a 
minha cadeirinha têm o 

mesmo poder de persuasão 



Questão 16 
 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01. A consolidação e o fortalecimento do Mercado Comum do Sul (Mercosul) têm gerado 
impactos sobre a gestão do território, criando novos “regionalismos”.  

02. Em relação ao processo de integração regional, a organização espacial brasileira atual 
apresenta-se como centro de uma região virtual em formação. 

04. O Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de águas subterrâneas do mundo, localiza-
se totalmente na região sul do Brasil. 

08. A integração brasileira com outros países sul-americanos tem afetado apenas os estados 
da Região Sul do país, devido à proximidade de suas fronteiras. 

16. Não é apenas a integração regional sul-americana que tem transformado o espaço 
geográfico brasileiro, mas também as transformações pelas quais as economias regionais 
têm passado nas últimas duas décadas, principalmente.  

32. Assim como o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, em inglês), a União das 
Nações Sul-Americanas (UNASUL) estabelece relações comerciais privilegiadas apenas 
com os Estados Unidos da América. 

 
Gabarito: 19 (01+02+16) 
Número de acertos: 680 (8,73%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

A questão 16 trouxe elementos sobre a integração brasileira atual com outros países do Cone 
Sul. Um tema bastante pertinente, pois busca a compreensão das transformações produtivas e 
espaciais ocorridas nas duas últimas décadas, principalmente. Esperava-se que os candidatos 
fizessem tais articulações, principalmente nos estados do Sul do Brasil, que mantém relações 
(econômicas, culturais) mais estreitas com os países que compõem o Mercado Comum do Sul. 
 
 
Questão 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESENTINI, José W. Geografia: o mundo em transformação - Geografia geral e do Brasil: problemas e alternativas. V. 2. São Paulo: 
Ática. 2011. [Adaptado] 

Os mapas abaixo apresentam duas formas de divisão do relevo brasileiro, resultado de 
conceitos geomorfológicos distintos. 
 

MAPA 1              MAPA 2 

 
            Divisão de Aziz Ab’Saber             Divisão de Jurandyr L. S. Ross 



 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01.  O mapa 1 apresenta uma divisão do relevo que leva em consideração os processos 

erosivos sofridos pelas unidades rochosas, sobretudo pela ação climática. 

02. No mapa 2, diferentemente do mapa 1, predominam as depressões. Esta classificação leva 
em consideração os movimentos tectônicos da crosta terrestre. 

04. A compreensão do relevo é fundamental para que se possa avaliar o potencial energético 
de um país. 

08. No mapa 2, a planície amazônica é representada como uma estreita faixa e deixa de ser, 
portanto, se comparada ao mapa 1, a maior planície do Brasil. 

16. A análise mais detalhada das formações de relevo nos dois mapas permite concluir que 
algumas unidades que não existem no primeiro estão presentes no segundo mapa. 

32. A Guerra do Contestado (1912-1916) ocorreu na área delimitada pela Planície Gaúcha, de 
acordo com o mapa 1. 

 
Gabarito: 29 (01+04+08+16) 
Número de acertos: 156 (2,00%) 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
 

Esta questão trata do entendimento das questões de geografia física do Brasil e, mais 

especificamente, do relevo brasileiro por meio de dois estudos (de Ab’Saber e de Ross). A geografia 

tem esta complexidade que os candidatos devem estar preparados para compreender sobre as 

formas do relevo brasileiro e suas consequências para a organização espacial (produção de bens, 

transportes, geração e distribuição de energia etc.). A geografia ocorre em um determinado espaço 

geográfico, que possui características físicas que o individualizam, seja no relevo, na hidrografia, no 

clima ou na vegetação. Abordar este aspecto é fundamental, principalmente associando-o com outros 

de caráter econômico, por exemplo. A banca examinadora considerava esta questão difícil, o que de 

fato se apresentou.  

 



Questão 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre tipos climáticos brasileiros e seus respectivos regimes termopluviométricos, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01.  Equatorial: alta amplitude térmica e baixa umidade relativa do ar, o que alimenta o regime 

hidrográfico regional.  
02. Semiárido: baixa amplitude térmica e regime pluviométrico de longa estação chuvosa, 

mesmo que com pequena precipitação. 
04. Subtropical: regime pluviométrico regular durante todo o ano; apresenta a mais elevada 

amplitude térmica dos tipos climáticos brasileiros. 
08. Tropical de Altitude ou Típico: duas estações bem definidas, com verão chuvoso e inverno 

seco. 
16. Tropical Litorâneo: inverno muito frio e seco, pela ação da mPa, e verão mais úmido, 

devido à ação da mTa. 
 
Gabarito: 12 (04+08) 
Número de acertos: 1444 (18,55%) 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 

Esta questão também tratava dos aspectos físicos, particularmente da diversidade climática 
brasileira. O Brasil é um país de extensões continentais, com áreas de diferentes formações vegetais 
e de relevo, o que culmina em diferentes tipos climáticos. Esperava-se um grau difícil; porém, a 
questão se mostrou de grau médio de resolução. 
 

A caracterização do clima de uma região depende de elementos como temperatura, umidade 
e pressão atmosférica. Há também fatores como a distância de uma região para o mar, 
correntes marítimas, latitude e altitude. Em áreas de baixa altitude, o calor é retido por mais 
tempo por causa da atmosfera mais densa. Se o ar é rarefeito, como ocorre em áreas de 
altitude elevada, há menor capacidade para manter o calor que vem do Sol. Em relação à 
latitude, quanto mais próxima dos polos uma região estiver (latitude maior), mais fria ela será, 
e, quanto mais próxima da linha do Equador (latitude menor), mais quente ficará a região. 
 

 
 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/geografia/tipos-de-clima>. [Adaptado] 
Acesso em: 15 ago. 2012. 

 



Questão 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Após a análise do texto acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 

01.  Um dos debates mais acirrados sobre o novo Código Florestal deu-se em torno da 
definição da área destinada à mata ciliar, protetora dos cursos d’água e rica em 
biodiversidade.   

02. Depreende-se do texto que não haverá grandes mudanças quanto à destruição das 
formações vegetais. 

04. O debate sobre o Código Florestal é, também, uma questão da preservação do regime 
pluviométrico dos rios. 

08. A “velha agenda desenvolvimentista” se refere ao crescimento econômico a qualquer 
custo, mesmo que seja em detrimento da preservação da natureza. 

16. Conforme afirma o texto, a proposta do novo Código Florestal assegura o desenvolvimento 
com sustentabilidade e justiça social. 

32. O novo Código Florestal, para o caso específico de Santa Catarina, em nada altera a 
situação atual, dado que é um dos poucos estados com menor índice de desmatamento, 
sobretudo nas áreas litorâneas. 

 
Gabarito: 11 (01+02+08) 
Número de acertos: 846 (10,87%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 

Nesta questão, os candidatos deveriam estar atentos à discussão sobre o novo Código 

Florestal. Esta legislação interfere não apenas nos aspectos físicos (rios, vegetação, matas etc.), mas 

principalmente na ocupação e uso do solo para as atividades produtivas. A banca considerava esta 

questão de média dificuldade; todavia, ela se mostrou de difícil resolução. Vale destacar que esta 

temática foi muito importante para Santa Catarina, tendo em vista as implicações que o tema trazia 

para o estado. Assim sendo, esperava-se um conhecimento maior por parte dos candidatos daquilo 

que entre eles é popularmente chamado de “temas da atualidade”. 

 

 

O debate que falta sobre o Código Florestal 
 
 

No debate sobre o novo Código Florestal, os dilemas sobre que Brasil o mundo precisa e o 
que estamos dispostos a construir como nação numa perspectiva de sustentabilidade e 
justiça social, com democracia, ficam em segundo plano. O debate está restrito aos limites 
dados pelo agronegócio, entre o que seus promotores acham aceitável para continuar se 
expandindo e o que a sociedade é capaz de suportar, sem nada mudar no rumo já traçado. 
Na verdade, como questão pública e política, a mudança legal do Código Florestal é 
determinada por uma velha agenda desenvolvimentista, hegemonizada pelos grandes 
interesses e forças econômicas envolvidas na cadeia agroindustrial, um dos pilares do 
Brasil potência emergente. Tudo que se fará não será no sentido de uma mudança de 
rumo, mas de flexibilização de regras e condutas para continuar destruindo. 
 

Disponível em: <http://revistaforum.com.br/blog/2012/08/o-debate-que-falta-sobre-o-codigo-florestal>. [Adaptado] 
Acesso em: 4 set. 2012. 
 



Questão 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01.  A única classe que apresentou redução, no período de 2002 até 2011, foi a classe E, 

aquela que representava, em 2002, aproximadamente 1/3 da população brasileira. 

02. Em 2011, as classes E e D correspondiam, juntas, ao que representava aproximadamente 
a primeira em 2002, o que denota um aumento do rendimento médio entre as classes. 

04. De 2002 até 2011, houve um acréscimo em todas as classes econômicas, que resultou em 
um maior equilíbrio na renda média do brasileiro. 

08. O aumento do consumo no período citado (2002-2011) é o resultado do aumento da 
condição econômica da nova classe média. 

16. A elite, que concentra as classes A e B, teve um decréscimo desde 2002, o que demonstra 
uma concentração de capital nas mãos das classes D e E. 

32. A inserção de pobres e remediados no mercado consumidor é salutar, mas ao mesmo 
tempo preocupante, pois o aumento do consumo intensifica a degradação ambiental. 

 
Gabarito: 43 (01+02+08+32) 
Número de acertos: 1005 (12,91%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: difícil 

 
Nesta questão, bastante atual, os candidatos deveriam demonstrar conhecimentos em leitura 

e interpretação de gráficos e tabelas e relacioná-los com a formação social brasileira, principalmente 

a partir da última década, quando foi inserido no mercado consumidor um grande contingente de 

pessoas. Por ser a temática uma discussão ainda em aberto, a banca examinadora considerava o 

grau médio de resolução, o que infelizmente não ocorreu. 
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