Geografia – Geral – [183 Questões]
01 - (FUVEST SP)
O título mais adequado ao mapa abaixo é:

a)
b)
c)
d)
e)

Comércio Mundial do Petróleo.
Comércio Mundial do Trigo.
Comércio Internacional de Carne Bovina.
Importação e Exportação de Aço.
Comércio Internacional do Milho.

02 - (FUVEST SP)
Assinale a alternativa que melhor expresse o sentido da charge. Os pedidos de auxílio
financeiro ao Fundo Monetário Internacional (FMI) buscam:

a) conseguir créditos para viabilizar a cooperação internacional, fundamental em face da
globalização, e eliminar a dicotomia entre países ricos e pobres.
b) financiar o desenvolvimento da agricultura, criando condições para o equilíbrio do
balanço de pagamentos.
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c) obter fundos para financiar a reconstrução do padrão ouro, criando possibilidades para
o estabelecimento da autonomia financeira dos devedores.
d) levantar créditos para viabilizar investimentos e garantir o crescimento econômico,
criando condições para o reembolso das dívidas contraídas.
e) criar fundos para o desenvolvimento dos blocos econômicos regionais, aumentando a
capacidade de importação para saldar as dívidas contraídas.
03 - (FUVEST SP)
O gráfico e os itens abaixo referem-se à produção de equipamentos eletrônicos.

I. Na América do Norte, esse crescimento está intimamente ligado ao desenvolvimento
das indústrias de alta tecnologia e à sua integração com institutos de pesquisa e
universidades.
II. Na região da Ásia-Pacífico, esse crescimento está relacionado à grande capacidade de
competição no mercado mundial que decorre, entre outros fatores, do absoluto
controle da política cambial e do baixo custo da mão-de-obra.
III. No Japão esse crescimento é moderado pelo fato de a produção destinar-se ao mercado
interno, enquanto a produção dos outros países asiáticos dirige-se à exportação.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I.
b) II.
c) I e II.
d) III.
e) II e III.

2
www.projetomedicina.com.br

04 - (FUVEST SP)
Uma das inquietações fundamentais da atualidade, dentro do processo de globalização,
consiste em se indagar sobre o que irá prevalecer no comércio internacional:
multilateralismo ou regionalismo? Para gerenciar o comércio internacional e fortalecer o
multilateralismo, foi criado em 1995 _______, com sede em Genebra (Suíça), substituindo
________, de 1947.
(Adap. Sene e Moreira, 1998)
As lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por:
a) o G7; o GATT.
b) o G7; a OMC.
c) a OMC; o GATT.
d) o GAT; o BIRD.
e) a OMC; o BIRD.
05 - (FUVEST SP)
Analisando-se o mapa da China e os gráficos de temperatura e pluviosidade, é possível
inferir-se os seguintes tipos de clima:
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06 - (FUVEST SP)
Alguns conflitos mundiais, embora bastante antigos, ainda persistem na década de 90.
Relacione os tipos de conflito aos lugares de ocorrência.
a) Guerra civil (PAÍS BASCO) e movimento separatista (TIBET).
b) Movimento separatista (ARGÉLIA) e grave conflito interno (TIMOR).
c) Movimento separatista (TIMOR) e grave conflito interno (CHIAPAS).
d) Guerra civil (TIBET) e grave conflito interno (CHIAPAS).
e) Movimento separatista (ARGÉLIA) e guerra civil (PAÍS BASCO).
07 - (FUVEST SP)
Considere, nos E.U.A., as seguintes regiões: Nordeste, Centro-Norte, Sul e Oeste. Nos
últimos anos, têm ocorrido grandes deslocamentos populacionais entre elas. As duas
regiões que têm recebido maiores contingentes são:
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a)
b)
c)
d)
e)

Nordeste e Centro-Norte.
Sul e Oeste.
Centro-Norte e Sul.
Centro-Norte e Oeste.
Nordeste e Sul.

08 - (FUVEST SP)
Toda representação da superfície terrestre sobre o plano – mapa – contém distorções. É,
pois, necessário escolher adequadamente a projeção cartográfica em função do tema a ser
representado.
Assim, indique a relação correta entre os temas e as projeções que se seguem:
I. Navegação marítima.
II. Áreas de ocorrência da floresta tropical e da taiga.
III. Regiões agricultáveis e desérticas.
Projeção de Peters
a) I
b) II
c) I e II
d) I e III
e) II e III

Projeção de Mercator
II e III
I e III
III
II
I

09 - (FUVEST SP)
Tendo em vista a dinâmica mundial dos movimentos migratórios na atualidade, qual das
afirmações abaixo pode ser considerada correta?
a) As graves crises econômicas e políticas, que estão ocorrendo na África, têm feito com
que as fronteiras de alguns países sejam palco de afluxo de milhares de refugiados,
produzindo o que podemos chamar de “fronteiras em caos”.
b) A fronteira que separa a Europa do Noroeste da África mantém a mesma abertura da
década de 50 e essa situação é de suma importância para o fluxo migratório em direção
à Europa.
c) Na África, as migrações entre países pobres não encontram impedimentos por parte dos
Estados, fato que provoca uma grande mobilidade da população em todo o território
africano.
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d) As migrações oriundas da região do Caribe, em direção à América do Norte, não
conhecem nenhum tipo de obstáculo, fato que tem contribuído para o aumento dos
fluxos migratórios.
e) As “fronteiras abertas” dos países da Europa Ocidental têm permitido o livre fluxo de
imigrantes oriundos, principalmente, dos países do Caribe e da África que apresentam
graves problemas econômicos.
10 - (FUVEST SP)
As afirmações seguintes relacionam-se a acordos internacionais – Rio de Janeiro (1992) e
Kyoto (1997) – para redução da emissão de gases que intensificam o efeito-estufa (gasesestufa).
I. Os Estados Unidos, destaque nas negociações, são o principal país a emitir gases-estufa
devido ao grande volume de sua atividade econômica.
II. O Brasil propôs, no Rio de Janeiro, que um país possa comprar, de outro, parte da cota
de emissão de gases-estufa.
III. Os acordos internacionais esbarram em interesses dos produtores de petróleo e de
automóveis.
IV. Os países, em Kyoto, concordaram em diminuir, no início do século XXI, a emissão de
gases-estufa.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I, II e III
b) I, III e IV
c) I, II, III e IV
d) II e IV
e) II, III e IV
11 - (FUVEST SP)
Os chamados “Paraísos Fiscais”:
a) são lugares, cujas políticas de desenvolvimento nacional atraem fluxos financeiros
originários do tráfico ilegal de drogas e de armas, e que se localizam nas ilhas de Cali e
Medellín, na Colômbia.
b) contribuem para injetar, na economia mundial, dinheiro proveniente do tráfico ilegal de
drogas e situam-se em Cali e Medellín, na Colômbia.
c) são lugares que não adotam estratégias de atração de dinheiro “sujo” como política de
Estado e que se localizam nas ilhas Cayman e Bahamas, no Caribe.
d) são centros mundiais de “lavagem” de dinheiro de origem ilegal e podem ser
encontrados no istmo do Panamá, na bacia do Caribe e no Havaí.
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e) constituem-se em enclaves financeiros da economia mundial, nos quais se realizam
operações privilegiadas de movimentação do capital financeiro, como é o caso das ilhas
Cayman e Bahamas, no Caribe.
12 - (FUVEST SP)
As alternativas seguintes descrevem características de personagens da estrutura agrária
brasileira. Assinale a correta.
a) Posseiro: pessoa que se apropria ilegalmente de terras e apresenta título falsificado de
propriedade.
b) Gato: trabalhador organizado em busca de acesso à terra.
c) Latifundiário: proprietário de grandes extensões de terras.
d) Sem terra: trabalhador rural que tem posse da terra, mas não documento de
propriedade da terra.
e) Grileiro: pessoa que contrata trabalhadores braçais como mão-de-obra para as fazendas
ou projetos agropecuários.
13 - (FUVEST SP)
“Mais da metade do gênero humano jamais discou um número de telefone. Há mais linhas
telefônicas em Manhattan do que em toda a África, ao sul do Saara.”
(Mbeki, vice-presidente da África do Sul, 1995.)
“Nos EUA, os brancos representam 88,6% dos utilizadores da Internet e os negros, 1,3%,
embora correspondam a 12% da população.”
(Adap. Douzet, 1997.)
Considerando-se o texto acima, assinale a alternativa correta:
a) O nível de vida das populações e o grau de desenvolvimento tecnológico dos países
explicam a desigual distribuição da rede Internet.
b) a cibercultura é universal e constitui um instrumento de massificação e construção de
uma identidade cultural global.
c) os fluxos de informação telefônica não devem ser confundidos com as infovias que têm
uma distribuição mais igualitária no mundo.
d) os custos da conexão virtual são mais elevados nos países ricos do que nos países
pobres, o que explica a sua desigual distribuição.
e) o centro mundial de fornecimento de serviços da rede Internet são os Estados Unidos
devido à grande quantidade de telefones disponíveis.
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14 - (FUVEST SP)
O arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade e Martin Vaz e os rochedos
São Pedro e São Paulo são ilhas oceânicas brasileiras. Considerando que essas ilhas não
guardam nenhuma relação com o relevo continental, é correto dizer que sua origem está
vinculada a:
a) Soerguimento de blocos falhados.
b) Dobramentos terciários
c) Vulcanismo submarino
d) Ascenso do nível do mar
e) Acumulação de corais
15 - (FUVEST SP)
No mapa abaixo, as áreas numeradas de 1 a 4 representam as unidades geológicogeomorfológicas da Amazônia Ocidental. Relacione tais unidades (de 1 a 4) com as
características agrupadas na seqüência:

I. cadeia montanhosa – rochas ígneas e metamórficas – cordilheira dos Andes.
II. área cratônica – rochas ígneas e metamórficas – planalto das Guianas.
III. bacia intracratônica – sedimentos e rochas sedimentares – planícies e terras baixas da
Amazônia.
IV. área cratônica – rochas ígneas e metamórficas – planalto Brasileiro.
Assinale a alternativa correta:
área 1 área 2 área 3 área 4
a) I
III
II
IV
b) I
IV
II
III
c) II
I
IV
III
d) III
II
I
IV
e) IV
II
III
I
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16 - (FUVEST SP)
O anúncio oferece um apartamento para venda no município de São Paulo. A expressão
“Face Norte” indica que o apartamento:
APTO-COBERTURA
R$190.000 – 2 Grs
Novo, 2Stes. Americanas, Living, Lavabo,
Face Norte, Piscina, Churrasqueira,
Local Tranqüilo, Confira. Z-3-T:531-XX00
(Adap. Folhas de S. Paulo, 17.08.09.)
a) deve ter boa luminosidade por estar voltado para o Norte.
b) deve ter boa luminosidade pela manhã e á tarde graças à longitude de São Paulo.
c) está na Zona Norte, área muito valorizada, pois fica próxima aos mananciais do
municípios.
d) deve ter boa luminosidade pela manhã e à tarde, pois fica na fachada frontal do prédio.
e) está na Zona Norte, próximo à Serra da Cantareira, em local elevado e livre das
enchentes.
17 - (FUVEST SP)
“Uma seqüência de rochas similares encontra-se na África, América do Sul, Índia e em
outras terras emersas, no hemisfério Sul. As rochas são principalmente de origem
continental e indicam que, quando se formaram, as terras do hemisfério Sul eram parte de
um mesmo supercontinente.”
(Adap. Eicher, 1969.)
O mapa representa a posição aproximada dessas massas continentais no final do período
Jurássico.

(Adap. Pritchard, 1979.)

O texto e o mapa fazem referência ao supercontinente chamado:
9
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a)
b)
c)
d)
e)

avalônia
Laurásia
Eurásia
Gondwana
Atlântida

18 - (FUVEST SP)
Analise o mapa.

(Adap. O estado de S. Paulo, 10.12.97.)
Esse mapa destaca, em tom mais escuro, os países que:
a) adotarem modernas técnicas agrícolas, formando o grupo dos que praticam a Revolução
Verde.
b) integram um consórcio que se prepara para o lançamento de satélites para o
monitoramento da agricultura.
c) possuem elevada diversidade biológica, pois, juntos, detêm cerca de 70% das espécies
conhecidas do planeta.
d) ocupam posições privilegiadas na classificação do IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano).
e) assinaram e ratificaram o Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares.
19 - (FUVEST SP)
As afirmações a seguir apontam algumas tendências da nova lógica de localização industrial.
I. Distribuição dos estabelecimentos industriais das empresas em diferentes localidades
de tradição manufatureira.
II. Separação territorial entre processo produtivo e gerenciamento empresarial com a
reintegração de ambos por intermédio de redes informacionais.
III. Desconcentração da atividade industrial e emergência de novos espaços industriais,
estruturando redes globalizadas.
IV. Concentração territorial da indústria dependente de fontes de energia e matéria-prima.
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Está correto apenas o que se afirmar em:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV
e) III e IV
20 - (FUVEST SP)
A gravura representa uma paisagem correspondente a um dos principais tipos de
ecossistema do continente africano. Identifique esse ecossistema e localize-o no mapa, de
acordo com o algarismo correspondente.

(Adap. WWF, 1997.) (Adap. Finch e Trewartha, 1942.)
a) Floresta equatorial – 3
b) Savana – 2
c) Floresta equatorial – 2
d) Savana – 1
e) Floresta equatorial – 1
21 - (FUVEST SP)
A Terra, em “arquivos mortos” naturais, a memória dos climas do passado. A leitura da
história da Terra é possível graças á análise dos materiais acumulados nos continentes e
oceanos. Esses “arquivos” são especialmente significativos para o estudo dos paleoclimas
nos casos de:
I. derrames de lava
II. fósseis animais e vegetais
III. florestas temperadas
IV. gelo das calotas glaciais
V. massas de água fria
11
www.projetomedicina.com.br

Está correto apenas o que se afirma em:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV
e) III e V
22 - (FUVEST SP)
Observe o mapa abaixo.

Adap. Folha S. Paulo, 1993 / Le Monde, 1996.
Apenas em países de baixa renda,
a) existem "capitais" de drogas.
b) ocorre lavagem de dinheiro.
c) há distribuição de drogas.
d) acontece trânsito de drogas.
e) ocorre produção de drogas.
23 - (FUVEST SP)
Com base no mapa, assinale a alternativa correta.

Adap. Atlas de Peters, 1994.
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O consumo de energia é maior em países com
a) produção de bens intermediários para exportação e transição demográfica inicial.
b) elevada produção na indústria de base e transição demográfica concluída.
c) produção de bens de consumo não duráveis para exportação e elevado crescimento
vegetativo.
d) elevada produção na indústria de base e elevado crescimento vegetativo.
e) produção de bens de consumo não duráveis para exportação e predomínio de
população jovem.
24 - (FUVEST SP)
No segundo semestre de 2000, o Brasil sediou a Reunião de Presidentes da América do Sul.
Nesse encontro, buscou-se:
a) regulamentar a organização da ALCA.
b) atenuar a influência dos Estados Unidos na região.
c) estabelecer normas para implantação do Plano Colômbia.
d) criar uma força militar sul americana para combater o narcotráfico.
e) fortalecer a OEA, depois dos incidentes envolvendo as eleições no Peru.
25 - (FUVEST SP)
As legendas corretas para as fotos abaixo são:

Cordilheira do Himalais  Ásia

Rio Nilo  África
13
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a) I - Cadeia orogênica do Terciário, com formação ligada à tectônica de placas.
II - Área de sedimentação do Cenozóico, com depósitos fluviais.
b) I - Cadeia orogênica do Quaternário, com formação ligada à ação vulcânica.
II - Área de sedimentação do Paleozóico, com depósitos eólicos.
c) I - Cadeia orogênica do Terciário, com formação ligada à ação vulcânica.
II - Área de sedimentação do Pré-Cambriano, com depósitos fluviais.
d) I - Cadeia orogênica do Quaternário, com formação ligada à ação vulcânica.
II - Área de sedimentação do Cenozóico, com depósitos fluviais.
e) I - Cadeia orogênica do Arqueozóico, com formação ligada à tectônica de placas.
II - Área de sedimentação do Paleozóico, com depósitos eólicos.
26 - (FUVEST SP)
No mapa, está destacada a região habitada pelos ......................, que buscam construir um
estado nacional.

Adap. Simielli, 2000.
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase.
a) Chechenos.
b) Ossétios.
c) Curdos.
d) Tibetanos.
e) Palestinos.
27 - (FUVEST SP)
Após o término da bi-polaridade, característica do período da Guerra Fria, os conflitos
armados
a) aumentaram, devido à inegável supremacia militar dos Estados Unidos no mundo.
b) diminuíram, devido ao surgimento de outros pólos de poder no mundo.
c) diminuíram, devido à derrota do socialismo soviético.
14
www.projetomedicina.com.br

d) aumentaram, devido à retomada de antigas diferenças étnicas e religiosas entre povos.
e) aumentaram, devido ao crescimento de países que detêm armas nucleares.
28 - (FUVEST SP)
Sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como
Coréia do Sul e Taiwan e o adotado em países da América Latina, como a Argentina, o Brasil
e o México, pode-se afirmar que,
a) nos países do Sudeste Asiático, a participação de capital estrangeiro impediu o
desenvolvimento de tecnologia local, ao passo que, nos países latinoamericanos, ela
promoveu esse desenvolvimento.
b) nos dois casos, não houve participação do Estado na criação de infra-estrutura
necessária à industrialização.
c) nos países do Sudeste Asiático, a organização dos trabalhadores, em sindicatos livres,
encareceu o produto final, ao passo que, nos países latinoamericanos, a ausência dessa
organização tornou os produtos mais competitivos.
d) nos dois casos, houve importante participação de capital japonês, responsável pelo
desenvolvimento tecnológico nessas regiões.
e) nos países do Sudeste Asiático, a produção industrial visou à exportação, ao passo que,
nos países latino-americanos, a produção objetivou o mercado interno.
29 - (FUVEST SP)
Analise os mapas abaixo e assinale a alternativa que indique a resolução cartográfica mais
adequada para representar, com precisão, as distâncias da cidade de São Paulo em relação
às várias localidades do mundo.
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30 - (FUVEST SP)
Grandes eventos esportivos atraem a atenção de muita gente e por isso acabam sendo
palco de manifestações políticas. Nos Jogos Olímpicos de Sidney (2000), não foi diferente
quando a Coréia do Norte e a Coréia do Sul desfilaram juntas na abertura, gerando um dos
momentos de maior emoção do espetáculo.
a) Compare os dois países quanto à economia e à política.
b) Explique o significado do desfile conjunto desses 2 países no contexto político atual.
31 - (FUVEST SP)

Fonte: UNEP – GEO 2000
a) Com base nos mapas, analise a situação dos Estados Unidos e da Índia quanto ao
consumo de água registrado em 1995 e o previsto para 2025.
b) Compare a situação desses países, no que se refere ao consumo de água, com a situação
do Brasil.
32 - (FUVEST SP)
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O mapa apresenta a localização de vários sismos de grande magnitude. Analise-o e
responda:

Fonte: Simielli, Geoatlas, 2000.
a) Por que ocorrem sismos e quais suas conseqüências?
b) Justifique a ausência de sismos de grande magnitude no Brasil.
33 - (FUVEST SP)
Compare a região Nordeste e a Costa Sudoeste dos Estados Unidos quanto a:
a) tipos de indústria e características da mão-de-obra empregada.
b) fatores que influenciaram a localização industrial de cada uma dessas regiões.
34 - (FUVEST SP)
Devido ao processo de mundialização da economia, podemos afirmar que as empresas
transnacionais:
a) investem apenas em países que praticam baixas taxas de juros, aproveitando facilidades
na obtenção de crédito.
b) investem apenas em países que oferecem um mercado consumidor expressivo, já que a
produção destina-se ao mercado interno.
c) dispõem de grande mobilidade territorial, sendo que seus investimentos restringem-se
a países que integram blocos econômicos comerciais.
d) investem em países aliados aos Estados Unidos, por determinação do Conselho de
Segurança da ONU.
e) dispõem de grande mobilidade territorial, sendo que seus investimentos migram para
países que oferecem vantagens fiscais.
35 - (FUVEST SP)
A Terra gira sobre ela mesma de Oeste para Leste. Assim, teoricamente, todos os pontos, no
mesmo fuso horário, têm a mesma hora.
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Com base nessas informações e no mapa, podemos afirmar que:
a) há três horários diferentes, aumentando para leste; sendo o primeiro fuso horário até
5ºE, o segundo de 5º a 30ºE e o terceiro depois de 30ºE.
b) as horas serão exatamente as mesmas em todas essas cidades, porque elas se situam na
linha imaginária de 50ºN.
c) as horas se apresentam com acréscimo, de Berlim para Astana, devido ao sentido de
rotação da Terra e à incidência dos raios solares.
d) as horas se apresentam em decréscimo, de Londres para Kiev, devido ao sentido de
rotação da Terra e à incidência dos raios solares.
e) há dois horários diferentes, diminuindo para leste; sendo o primeiro até Kiev e o
segundo até Novosibirsk.
36 - (FUVEST SP)
Analise a charge abaixo e assinale a alternativa que melhor expressa seu conteúdo.

Fonte: Adap. Pitte, 1998.
a) O desemprego estrutural nos países ricos e o pleno emprego nos países pobres.
b) A mundialização da economia e a exploração do trabalho nos países pobres.
18
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c) A divisão internacional e sexual do trabalho, decorrente do padrão produtivo nos dias
atuais.
d) O desemprego em países ricos e as condições de trabalho do setor terciário em países
pobres.
e) O desenvolvimento desigual entre os países e a exportação de manufaturados,
produzidos por mão-de-obra qualificada.
37 - (FUVEST SP)
No ano 2000, foi firmado um acordo entre os Estados Unidos e a China, visando facilitar
investimentos de empresas norte-americanas no território chinês. No entanto, o acordo
gerou protestos:
a) da União Européia, pois ela perderia oportunidades de comércio com a China, principal
exportador de cereais para o bloco.
b) de países da América Latina, pois desviaria investimentos destinados a essa região para
a Ásia, dificultando as futuras relações comerciais na ALCA, em 2005.
c) de trabalhadores chineses, pois a chegada de capital externo não seria condizente com
o modelo de desenvolvimento adotado na China desde a Revolução.
d) a Organização Mundial do Comércio, pois não incluía garantia de respeito aos direitos
humanos entre as partes envolvidas nas negociações comerciais.
e) de trabalhadores sindicalizados dos Estados Unidos, por se sentirem ameaçados de
perder postos de trabalho, devido à migração de capitais para a China.
38 - (FUVEST SP)
O processo de descolonização na África foi acompanhado por:
a) elevação nas taxas de crescimento da população do campo, que foi modernizado para
produzir alimentos para o mercado interno.
b) abertura da economia dos países africanos, devido à dimensão do seu mercado
consumidor, aumentando significativamente sua participação no comércio mundial.
c) democratização do continente, que se livrou das ditaduras nele instaladas nos anos
noventa do século XX, com apoio das antigas metrópoles.
d) imposição política externa de limites fronteiriços, que gerou uma série de lutas políticas
internas em vários países.
e) migração controlada da população africana, decorrente dos conflitos tribais, para países
que anteriormente dominaram o continente.
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39 - (FUVEST SP)
Relacione os itens apresentados com a foto, assinalando a alternativa que indica
características presentes no baixo vale do rio Ganges.
I.
II.
III.
IV.
V.

Produção de arroz.
Produção de trigo.
Meandros.
Floresta equatorial.
Terrenos hidromórficos.

Fonte: Adap. Pitte, 1998.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I, III e V.
I, IV e V.
II, III e IV.
II, IV e V.

40 - (FUVEST SP)
O rali Paris-Dacar é a maior e mais difícil prova da categoria no mundo. Em 2001, teve sua
largada no dia 1° de janeiro, em Paris (49°N), e terminou em 21 de janeiro, em Dacar (15°N).
Os participantes cruzaram a França, Espanha, Marrocos, Mauritânia, Mali e Senegal, em um
percurso de 10.739 km. Assinale a alternativa que representa características climáticas das
regiões percorridas, durante a prova.
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a)

b)

c)

d)

e)

41 - (FUVEST SP)
Analise os croquis cartográficos e caracterize a organização da economia mundial em cada
período indicado.

42 - (FUVEST SP)
Durante o conflito com o Afeganistão, as forças militares terrestres dos Estados Unidos
penetraram em áreas de difícil acesso devido às características do relevo.
Explique os processos que modelaram o relevo dessas áreas, focalizando:
a) sua gênese.
b) o intemperismo predominante na região.
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43 - (FUVEST SP)
“A Espanha enfrentou no final de semana uma das maiores avalanches de imigrantes ilegais
em toda a sua história. Em 48 horas, foram interceptadas cerca de 800 pessoas que
chegaram à costa do país em barcos ou botes infláveis. A maioria é composta por
marroquinos e subsaarianos”.
Fonte: Folha de S. Paulo, 21/08/01.
A partir do texto, responda:
a) Que características geográficas facilitam o ingresso ilegal em território espanhol a partir
do Marrocos?
b) Que razões levam as populações marroquina e subsaariana a deixar seus países de
origem e que motivos as atraem para a Espanha?
44 - (FUVEST SP)
Analise os mapas e responda:

Fonte: Adap. Ribeiro, 2001.

Fonte: Adap. Ribeiro, 2001.
a) Por que a Convenção de Mudanças Climáticas foi ratificada pela maioria dos países e o
mesmo não aconteceu com o Protocolo de Kyoto?
b) Quais perspectivas de comércio internacional são abertas para o Brasil com o Protocolo
de Kyoto?
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45 - (FUVEST SP)
Observe a foto e analise a paisagem urbana muitas vezes presente em países de
industrialização tardia.

Explique:
a) A ocupação urbana.
b) A situação ambiental.
46 - (FUVEST SP)
O continente africano é extremamente diverso. Pesquisadores o dividem em regiões como
a do Magreb, localizada:
a) ao sul do Saara, formada por países que foram colônias francesas.
b) no noroeste da África, constituída por países onde predomina a religião islâmica.
c) no extremo sul, onde se encontram os países mais industrializados da África.
d) na África Central, onde as fronteiras políticas estabeleceram-se antes que nas demais
regiões.
e) no nordeste da África, foco de conflitos tribais pela definição de fronteiras.
47 - (FUVEST SP)
Na década de 1990, a China, segundo país em extensão territorial e com cerca de 20% da
população do mundo,

a) representou uma parcela importante do mercado mundial, embora seu mercado
interno não tenha incorporado nem 1/3 da sua população, majoritariamente urbana, na
região I, de clima tropical.
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b) incrementou o comércio internacional, atraindo investimentos estrangeiros,
extinguindo o controle migratório e desenvolvendo produção de trigo nas terras altas da
região II.
c) passou por graves crises de crescimento econômico que afetaram, sobretudo, as áreas
altas e secas, assinaladas em III, onde se localizam as minorias nacionais, como
tibetanos e chineses muçulmanos.
d) revelou expressivo crescimento econômico e taxa baixa de crescimento demográfico,
apresentando clima subtropical com grandes áreas de agricultura irrigada, na região IV.
e) coletivizou as atividades econômicas, reafirmando os valores de sua revolução,
desenvolvendo a agricultura irrigada na região III, de clima continental e de baixa
densidade demográfica.
48 - (FUVEST SP)
Observando a representação cartográfica, pode-se afirmar que se trata de uma:

a) carta topográfica, indicando que o Japão consome mais energia do que produz.
b) anamorfose, indicando que a França produz mais energia do que consome.
c) anamorfose, indicando que os Estados Unidos consomem mais energia do que
produzem.
d) carta topográfica, indicando que a Alemanha produz mais energia do que consome.
e) anamorfose, indicando que os países africanos consomem mais energia do que
produzem.
49 - (FUVEST SP)
Podemos afirmar que os fluxos financeiros globais:
a) dinamizam atividades de serviço em Nova Iorque, Paris e Roma, onde se localizam as
principais bolsas mundiais, o mesmo não ocorrendo nas principais bolsas do hemisfério
sul: São Paulo e Joanesburgo.
b) necessitam que as principais bolsas do mercado internacional abram e fechem, ao
mesmo tempo, evitando que haja interrupção nos fluxos e nas informações financeiras.
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c) são hoje tão significativos, na escala mundial, como nunca foram antes, tendo originado
desigualdade social por serem mais intensos nas bolsas do hemisfério norte que nas
bolsas do hemisfério sul.
d) necessitam fluir continuamente, fazendo com que cada uma das principais bolsas
operem 24 horas, sem interrupção, garantindo, assim, possibilidades de negócios aos
investidores.
e) fazem das bolsas de valores, operando sempre em sintonia para assegurar a
continuidade dos negócios, locais onde são realizadas compras e vendas de ações pelos
investidores.
50 - (FUVEST SP)
No mapa a seguir, destacam-se três regiões européias onde:

a)
b)
c)
d)
e)

ocorrem movimentos separatistas.
estão localizados os mais importantes portos europeus.
são registrados os menores IDH da União Européia.
foram suspensos pela OMC os subsídios agrícolas.
ocorre o maior fluxo de imigrantes da África Setentrional e da Ásia de Sudeste.

51 - (FUVEST SP)
Observe o mapa:
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a) Identifique os fenômenos representados no mapa e complete a legenda acima.
b) Discorra sobre o conteúdo de cada legenda.
52 - (FUVEST SP)
Aponte e analise duas causas para a elevada perda de solo em ambientes agrícolas no
mundo tropical úmido.
53 - (FUVEST SP)
Analise o mapa.

Fonte: Adap. Boustani e Rargues, 1990.
a) Por que Israel recebeu um grande volume de investimentos militares dos Estados
Unidos neste período?
b) Aponte e explique uma característica atual das relações entre os Estados Unidos e Israel.
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54 - (FUVEST SP)
a) Discorra sobre duas características que demonstram o potencial de influência da União
Européia no mundo contemporâneo.
b) Cite e explique duas dificuldades para inserção da União Européia como potência militar
no sistema internacional.
55 - (FUVEST SP)
O aumento do número de mortes de soldados das forças de ocupação do Iraque, mesmo
após o anúncio do final da guerra pelo governo dos Estados Unidos, deve-se à:
a) participação tardia da Rússia, que procurou salvaguardar seus interesses geopolíticos na
região.
b) reação da população iraquiana, que não aceita a presença de estrangeiros no país.
c) redução do efetivo militar norte-americano para cortar as despesas com a ocupação.
d) ação da inteligência norte-americana, que conseguiu isolar os dirigentes procurados,
sem destruir as cidades.
e) maior vulnerabilidade da população em função da ausência de governo local.
56 - (FUVEST SP)
O país assinalado no mapa foi colônia espanhola, passou por uma revolução socialista no
século passado, possui reservas de zinco e ouro e, em 2000, ocupava a 116ª posição no
Índice de Desenvolvimento Humano. Trata-se:

a)
b)
c)
d)
e)

do Haiti.
da Jamaica.
de Cuba.
da Nicarágua.
do Panamá.
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57 - (FUVEST SP)
O gráfico representa taxas crescentes ou decrescentes da população e da produção agrícola
de três países. A partir dos dados, identifique os países I, II e III.

Fonte: DE Agostini, 2002.

a)
b)
c)
d)
e)

I
II
Moçambique Venezuela
China
Moçambique
Moçambique China
China
Venezuela
Venezuela
Moçambique

III
China
Venezuela
Venezuela
Moçambique
China

58 - (FUVEST SP)
O cartograma apresenta a localização de alguns dos maiores deltas mundiais. Estudos
recentes consideram os deltas como áreas de interesse global para monitoramento. Tal
interesse relaciona-se à sua:

Fonte: Simielli, 2001
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I. característica deposicional que permite o estudo de modificações das respectivas bacias
hidrográficas.
II. fragilidade natural, devido à localização em zonas com pluviosidade insuficiente para a
fixação de vegetação.
III. degradação, promovida pelo seu uso agrícola e por represamentos à montante.
Está correto o que se afirma em:
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I e III apenas.
e) I, II e III.
59 - (FUVEST SP)
Nas últimas décadas, têm aumentado os estudos relativos à função das florestas tropicais
nos balanços físicos e químicos, em diversas escalas. Focalizando especialmente o papel da
Floresta Amazônica, examine as associações abaixo.

Está correto o que se associa em
a) I apenas.
b) II apenas.
c) I e III apenas.
d) II e III apenas.
e) I, II e III.
60 - (FUVEST SP)
O Campus da USP – Butantã dista, aproximadamente, 23 km do Campus da USP – Zona
Leste e 290 km do Campus da USP – Ribeirão Preto, em linha reta. Para representar essas
distâncias em mapas, com dimensões das páginas desta prova, as escalas que mostrarão
mais detalhes serão, respectivamente,
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61 - (FUVEST SP)
A tundra e a taiga desenvolvem-se em zonas de alta latitude e, caracteristicamente, nas
proximidades dos círculos polares.
a) Descreva a tundra, a taiga e o tipo de exploração que se faz delas.
b) Analise os riscos de degradação que as afetam.
62 - (FUVEST SP)
As novas formas de organização da produção industrial foram chamadas por alguns autores
de pós-fordismo, para diferenciá-las da produção fordista.
a) Apresente dois aspectos do processo industrial fordista e dois do pós-fordista.
b) Caracterize o espaço industrial no fordismo e no pós-fordismo.
63 - (FUVEST SP)
Indicadores Sociais

Fonte: http://www.pnud.org.br/2003.
Acessado em julho de 2004
A análise do gráfico permite afirmar que a América Latina apresenta:
a) indicadores sociais mais próximos aos dos países ricos que aos da média mundial.
b) posição intermediária entre os países ricos e a média mundial, sendo o melhor índice, o
de longevidade.
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c) renda igual à média mundial e indicadores de longevidade e educacionais melhores que
os da média mundial.
d) renda semelhante à dos países ricos e os piores indicadores de qualidade de vida do
planeta.
e) índices de longevidade e educacionais semelhantes aos dos países ricos.
64 - (FUVEST SP)
A diversidade de vegetação que acontece em cada um dos sistemas indicados no mapa se
dá principalmente em relação às diferenças de

Fonte: Adapt. HUDSON, 1999
a)
b)
c)
d)
e)

continentalidade.
longitude.
maritimidade.
idade geológica.
altitude.

65 - (FUVEST SP)
Com base no mapa abaixo, analise:
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a) a diversidade religiosa da população da Índia.
b) as implicações políticas da distribuição dos grupos religiosos no país.
66 - (FUVEST SP)
Ao longo da década de 1990, ocorreram conflitos armados na Iugoslávia e na Indonésia.
a) Identifique, em cada um desses países, um dos conflitos ocorridos e analise os
interesses em jogo.
b) Comente a atuação da ONU em cada um dos conflitos apontados na resposta ao item a.
67 - (FUVEST SP)
Considerando a rede mundial de computadores, inovação tecnológica contemporânea das
mais importantes, explique as afirmações.
a) A integração econômica global é facilitada pelo uso das mesmas técnicas...
b) … contudo, integrar não significa incluir a todos.
68 - (FUVEST SP)
Analise o mapa.

a) Descreva o mapa.
b) Explique as diferenças regionais.
69 - (FUVEST SP)
Apresente e explique uma característica
a) dos primórdios da industrialização na Europa.
b) dos novos espaços industriais europeus.
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70 - (FUVEST SP)
No livro Xogun (James Clavel, 1986), ficção ambientada no século XVI, existe uma passagem
na qual o navegador inglês Blackthorne, recém-chegado ao Japão, fez um mapa-mundi na
areia, tentando explicar ao líder Toranaga o lugar de onde veio, o caminho que percorreu,
cruzando o Oceano Atlântico, passando pelo extremo sul do continente americano,
cruzando o Oceano Pacífico, até chegar à ilha do Japão. Blackthorne conta a Toranaga que
conseguiu um portulano português, uma espécie de mapa secreto, para poder passar pelo
estreito de Magalhães.Toranaga quis continuar a conversa, pois ficou impressionado com a
importância dos portulanos e com o tamanho diminuto do Japão. Percebeu imediatamente
que Blackthorne tinha informações interessantes a ele.
Inspirando-se na passagem relatada,
a) explique como a localização geográfica continua sendo conhecimento estratégico para a
geopolítica contemporânea.
b) associe o texto e a explicação à situação atual da Palestina.
71 - (FUVEST SP)
A representação abaixo circulou na rede mundial de computadores em 2003. Ela caracteriza
o mundo segundo a visão:

a)
b)
c)
d)
e)

da Índia.
da Rússia.
do Japão.
da União Européia.
dos Estados Unidos.

72 - (FUVEST SP)
Leia os itens abaixo.
I. vegetação de tundra
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II.
III.
IV.
V.
VI.

vegetação de taiga
recursos hídricos
latossolos
petróleo
carvão

Assinale a alternativa que destaca corretamente recursos naturais importantes para o
fortalecimento da economia do Canadá no século XX.
a) I, II, III e V.
b) I,II, IV e V.
c) I, III, IV e VI.
d) II, III, V e VI.
e) III, IV, V e VI.
73 - (FUVEST SP)
Observe o mapa.
Europa  Páginas na Internet

Fonte: Adapt. CASTELLS, 2001
Com base no mapa, assinale a alternativa correta.
a) Reino Unido e Alemanha são os dois países europeus com maior número de páginas na
Internet.
b) Espanha e Irlanda, comparadas, apontam equilíbrio no total de páginas.
c) Portugal tem menos páginas de Internet que a Lituânia e a Letônia juntas.
d) Polônia e Suécia apresentam páginas de Internet regularmente distribuídas por seus
respectivos territórios.
e) França e Noruega perdem em páginas de Internet para a Finlândia.
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74 - (FUVEST SP)
Nas últimas décadas, em Davos, na Suíça, vem ocorrendo anualmente um dos mais
importantes eventos sobre a economia mundial. Participam dele especialistas, empresários
e governantes que se dedicam a discussão e proposição de metas econômico-financeiras
para o planeta.
No final da década de 1990, diversas entidades não-governamentais de vários países
associaram-se para se contrapor às resoluções de Davos, criando um outro tipo de evento
global, que também vem sendo realizado anualmente desde 2001.
a) Identifique os eventos citados.
b) Caracterize o evento de contraposição mencionado quanto a seus objetivos e
participantes.
75 - (FUVEST SP)

Fonte: McKnight, 1996.
a) Identifique o relevo submarino, apontado pela flecha negra, na ilustração.
b) Explique sua formação, considerando a dinâmica da crosta terrestre.
76 - (FUVEST SP)
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Em setembro de 2004, a tomada de uma escola em Ossétia do Norte, na cidade de Beslan,
por terroristas tchetchenos, e a violenta reação russa provocaram centenas de mortes e
feridos além de uma grande indignação mundial.
Explique o conflito da Tchetchênia, contextualizando geograficamente seu território
(aspectos físicos e sócioeconômicos).
77 - (FUVEST SP)
A base de dados climatológicos e os modelos de previsão meteorológica atualmente
existentes podem ser considerados conhecimentos com valor geopolítico e econômico para
nações e corporações.
a) Explique como é possível, hoje, realizar previsões meteorológicas com alto nível de
precisão.
b) Explique a importância dessas previsões para nações e corporações.
78 - (FUVEST SP)
Observe a figura e leia a frase:

“O Brasil e a China acabam de ficar mais próximos”.
a) Explique as características econômicas da China atual.
b) Quais os interesses do Brasil em se aproximar da China?
79 - (FUVEST SP)
O mundo contemporâneo necessita de novas fontes de energia para substituir as
convencionais. Os países buscam formas alternativas de produzir energia de acordo com
suas características geográficas, como ocorre, por exemplo:
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I.
II.
III.
IV.

no Japão, onde as marés são usadas como fonte de energia elétrica.
na Islândia, onde o vulcanismo é aproveitado para gerar energia por calor.
na França, onde os extensos rios são utilizados para a construção de hidrelétricas.
na Alemanha, onde os ventos são empregados para produzir eletricidade.

Está correto apenas o que se afirma em:
a) I, II e III.
d) II, III e IV.
b) I, II e IV.
e) II e IV.
c) I e III.
80 - (FUVEST SP)
O aumento da dívida externa na América Latina, evidenciado no gráfico, ocorreu,
principalmente, devido

Banco Mundial, 2002
a)
b)
c)
d)
e)

à ampliação das trocas comerciais entre países.
ao desequilíbrio comercial em relação aos países ricos.
ao importante incremento do capital especulativo.
à queda do PIB e à valorização das “commodities”.
ao aumento das taxas de juros externos.

37
www.projetomedicina.com.br

81 - (FUVEST SP)

Du Mortier, 2003
Assinale a alternativa na qual estão corretamente associados os países I, II e III com as
religiões neles predominantes.

82 - (FUVEST SP)
Nos últimos anos, o MERCOSUL
a) dificultou relações econômicas com países andinos.
b) influenciou na consolidação da ALCA.
c) enfrentou dificuldades políticas para consolidar-se.
d) evitou conflitos econômicos regionais.
e) foi reconhecido na ONU como foro multilateral.
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83 - (FUVEST SP)
Intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos que modificam as rochas,
fragmentando-as (intemperismo físico) ou alterando-as (intemperismo químico). O
predomínio de um tipo em relação a outro, nas diversas regiões da Terra, vai depender das
temperaturas, combinadas ao volume das precipitações e do estado físico da água.

Observando o mapa, é correto afirmar que nas regiões A, B e C, há predomínio,
respectivamente, do intemperismo:

84 - (FUVEST SP)
O gráfico aponta o total de investimentos realizados na União Européia entre 1989 e 1999.

Pode-se afirmar que o aporte de capital feito
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I. à Bélgica-Luxemburgo está relacionado à presença da sede da União Européia em
Bruxelas.
II. à Península Ibérica foi menor que 250 bilhões de dólares em função de sua distância dos
centros financeiros europeus.
III. ao Reino Unido foi reforçado pelo apoio à política externa dos Estados Unidos.
IV. à Escandinávia foi menor que 150 bilhões de dólares, apesar da presença de empresas
de alta tecnologia.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I e II.
d) II e IV.
b) I e III.
e) II, III e IV.
c) I, III e IV.
85 - (FUVEST SP)
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Fonte: Adaptado de Cadernos Le Monde Diplomatique, jan. 2002.
Com base na charge, apresente
a) dois aspectos da realidade contemporânea que atentam contra a soberania dos
estados-nacionais. Justifique.
b) um aspecto em que a soberania dos estados-nacionais seja exercida efetivamente sobre
seu próprio território. Justifique.
86 - (FUVEST SP)
SPANGLISH
O diário “El País” de 02/10/2000 publicou uma entrevista com Ilan Stavans, escritor e
filólogo mexicano, autor do primeiro dicionário de spanglish, uma língua com origens nos
subúrbios hispânicos de Miami, Los Angeles e Nova Iorque. Com cerca de 6000 palavras,
esta língua nasceu do choque do Espanhol com o Inglês e é, segundo aquele filólogo, “uma
nova maneira de ser hispânico nos Estados Unidos”. A entrevista termina com uma lista de
algumas palavras a incluir no dicionário; por ex., culísimo = muito frio (do inglês cool).
Fonte: Lexicon, Vocabulário de Filosofia, (http://ocanto. esenviseu.net/lexs.htm).
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Com base no texto:
a) explique qual é o fenômeno geográfico responsável por essa fusão de línguas, nos EUA.
b) cite e explique uma conseqüência possível desse fenômeno geográfico.
87 - (FUVEST SP)
O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é oferecer um
contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que
considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq,
com a colaboração do economista indiano Amartya Sen (...), o IDH pretende ser uma
medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Não abrange todos os aspectos do
desenvolvimento e não é uma representação de “felicidade” das pessoas, nem indica “o
melhor lugar para se viver”.
Fonte: Adaptado de http://www.pnud.org.br, out. 2006.
a) Quais os indicadores que compõem o IDH? Apresente um aspecto relevante da
realidade social ausente dessa composição.
b) Analise a região do Sahel, na África, considerando o texto acima e os indicadores que
compõem o IDH.
88 - (FUVEST SP)
Leia o mapa.
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a) Indique a legenda correta para o problema ambiental representado em C.
b) Desenvolva uma análise que relacione características básicas da atual economia da
China ao problema ambiental representado em C.
89 - (FUVEST SP)
“Podemos dar conta boa e certa que em quarenta anos, pela tirania e ações diabólicas dos
espanhóis, morreram injustamente mais de doze milhões de pessoas...”
Bartolomé de Las Casas, 1474 – 1566.
“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem.”
Pablo Neruda, 1904 – 1973.
As duas frases acima colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação
violenta dos espanhóis durante a Conquista da América. Pesquisas históricas recentes
apontam outra causa, além da já indicada, que foi
a) a incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do
colonizador.
b) o conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores.
c) a passividade completa das populações indígenas, decorrente de suas crenças religiosas.
d) a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas, diante de novos
problemas ambientais.
e) a série de doenças trazidas pelos espanhóis (varíola, tifo e gripe), para as quais as
populações indígenas não possuíam anticorpos.
90 - (FUVEST SP)
O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e
amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse
processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos
à superfície terrestre.
A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo
a) é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo
indefinidamente na história evolutiva da Terra.
b) é um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se
conhece atualmente.
c) traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, tendo em vista
originarem-se de todas as camadas internas da Terra.
d) ocorre, quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de
novos materiais e mudanças em seus estados físicos.
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e) é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu
rompimento e o lançamento de materiais fluidos.
91 - (FUVEST SP)
A questão energética contemporânea, especialmente no que se refere ao uso de
combustíveis fósseis, pode ser olhada sob uma perspectiva mais ampla.
A vida na Terra tem alguns bilhões de anos. Nossa espécie, que surgiu há cerca de 150 mil
anos, produz ferramentas há cerca de 40 mil anos, usa carvão mineral há cerca de 300 anos
e petróleo há cerca de 100 anos. Esses recursos energéticos, devidos à longa deposição de
organismos, encontram-se em diversas regiões, algumas delas hoje desérticas. O consumo
combinado atual desses combustíveis, sobretudo na indústria e nos transportes, equivale a
uma queima da ordem de 100 milhões de barris de petróleo por dia, fato que preocupa pelo
aumento, na atmosfera, de gases responsáveis pelo efeito estufa.
Da leitura desse texto, é correto afirmar que
a) há regiões desérticas que podem já ter sido oceanos, das quais extraímos hoje o que aí
foi produzido muito antes da existência humana.
b) sendo os combustíveis fósseis gerados em processo contínuo, os mesmos poderiam ser
utilizados indefinidamente, não fosse o aumento do efeito estufa.
c) o consumo atual de combustíveis fósseis na indústria e nos transportes é reposto pela
deposição diária de biomassa fóssil.
d) os seres humanos, nos últimos 100 anos, são responsáveis por boa parte da geração de
combustíveis fósseis, a partir da biomassa disponível.
e) o que era carvão mineral, em passado remoto, transformou-se em petróleo nos
períodos recentes.
92 - (FUVEST SP)
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Fonte: Adaptado da Revista Atenção, Editora Página Aberta, ano2, nº5, 1996.
A charge acima, satirizando uma situação problemática, comum às grandes cidades, sugere
a
I. importância da circulação para a dinâmica das atividades urbanas, exigindo da
municipalidade a produção de soluções.
II. hegemonia do automóvel particular frente ao transporte público coletivo, resultando
em entraves à fluidez do tráfego viário.
III. ausência de instrumentos legais de planejamento urbano, impedindo o processo de
metropolização.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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93 - (FUVEST SP)
CENSURA POLÍTICA NA INTERNET

Fonte: Adaptado de Folha de S. Paulo, 30/05/07.
A censura política na internet está, em geral, associada à atitude de países que pretendem
I. proteger suas culturas e valores nacionais, inibindo o contato com culturas de outras
nações.
II. controlar o acesso a informações sobre a situação política interna e a questão dos
direitos humanos.
III. isolar suas economias dos efeitos perversos de um mercado globalizado.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) III, apenas.
e) I, II e III.
94 - (FUVEST SP)
As armas e os barões assinalados
Que, da Ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana*,
Em perigos e guerras esforçados
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
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Novo Reino, que tanto sublimaram;
* Antigo Ceilão, atual Sri Lanka.
Luís de Camões, Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988.
Esta é a primeira estrofe do Canto I de Os Lusíadas, no qual se inicia a narrativa da viagem
de Vasco da Gama. Por essa estrofe é possível imaginar a importância dos documentos
cartográficos, à época, para a expansão marítima. Um desses documentos eram as cartas
denominadas
a) árabes, que se serviam da posição dos astros para a navegação, mas apresentavam
imprecisões relativas a alguns mares.
b) náuticas, que traziam informações precisas sobre oceanos e mares, em densa malha de
coordenadas geográficas, fato que não impedia desorientações e outros riscos.
c) geodésicas, que traziam informações detalhadas sobre áreas continentais, embora
fossem imprecisas quanto aos mares desconhecidos.
d) portulanos, que eram valiosas e estratégicas e caracterizavam-se por apresentar rumos
a serem percorridos em oceanos e mares e poucos detalhes sobre os continentes.
e) medievais, que eram imprecisas, pois continham interpretações religiosas, por vezes
assustadoras, quanto aos mares e continentes.
95 - (FUVEST SP)
AS MEGACIDADES

Fonte: www.un.org/esa/population, acessado em 22/09/2007.
O mapa acima retrata a distribuição espacial, no planeta, de núcleos urbanos com mais de
10 milhões de habitantes, as megacidades. Sobre megacidades e os processos que as
geraram, é correto afirmar que
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a) a maior do mundo, Tóquio, teve vertiginoso crescimento após a Segunda Guerra
Mundial, em razão do expressivo desenvolvimento econômico do Japão nesse período.
b) as latino-americanas cresceram em razão das riquezas geradas por atividades primárias
e do dinamismo econômico decorrente de suas funções portuárias.
c) a maior parte delas localiza-se em países de elevado PIB per capita, tendo sua origem
ligada a índices expressivos de crescimento vegetativo e êxodo rural.
d) as localizadas em países de economia menos dinâmica cresceram lentamente devido à
expansão do setor primário.
e) as localizadas no Oriente Médio são expressivas em número, em razão do
desenvolvimento econômico gerado pelo petróleo.
96 - (FUVEST SP)

Fonte: O Estado de S. Paulo, 29/10/06.
O mapa acima representa a distribuição, pelo mundo, das principais barreiras entre países.
Identifique as barreiras 1 e 2 e analise criticamente os problemas fronteiriços
correspondentes, considerando os países envolvidos.
97 - (FUVEST SP)
“A União Européia (UE), composta por 27 países, apresenta um sistema político
historicamente único, que vem evoluindo há mais de 50 anos”.
Adaptado de Pascal Fontaine, 2007.
a) Cite duas nações, membros da UE, que não aderiram à moeda única, o Euro. Explique o
porquê dessa não-adesão.
b) Outros países europeus estão reivindicando sua entrada para a UE. Cite um desses
países e explique um motivo para tal reivindicação.
c) Cite uma exigência para um país ser aceito no bloco da UE. Explique.
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98 - (FUVEST SP)

Fonte: www.mrzine.monthlyreview.org/foster171106,
acessado em outubro de 2007.
Segundo estimativas, após 11 de setembro de 2001, quando ocorreram os atentados às
Torres Gêmeas e ao Pentágono, os EUA aumentaram em cerca de 20% sua presença militar
ao redor do mundo. Estima-se também que por volta de 300 mil soldados estejam em bases
militares americanas em mais de 140 países.
Considerando o mapa acima,
a) identifique os locais indicados pelos números 1 e 2.
b) cite e explique ao menos um motivo para a manutenção, pelos EUA, de bases militares
em cada um dos locais citados no item a.
99 - (FUVEST SP)
Uma das características do setor agropecuário, na atualidade, é a alta especialização
produtiva, que reforça a necessidade de circulação de alimentos pelo planeta. Como,
todavia, os custos de produção são muito distintos nas diferentes porções do globo,
políticas de subsídios agrícolas e de barreiras protecionistas foram e continuam sendo
adotadas por alguns Estados, no sentido de proteger seus produtores rurais.
Sobre políticas de subsídios agrícolas e barreiras protecionistas,
a) cite dois países que as utilizam de forma sistemática e, ao menos, um produto por país
citado.
b) analise criticamente as ações recentes do Estado Brasileiro junto à OMC e os resultados
alcançados.
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100 - (FUVEST SP)
Em setembro de 2007, aconteceram passeatas, em diversas cidades do País, como forma de
protesto contra a privatização da Vale (Companhia Vale do Rio Doce, antiga CVRD).
a) Caracterize o contexto político-econômico mundial e nacional em que se deu a
privatização da Vale.
b) Outros movimentos pró-reestatização de empresas públicas que foram privatizadas têm
ocorrido na América Latina. Identifique um país em que isto aconteceu recentemente e
explique o fato.
101 - (FUVEST SP)
Com referência à biodiversidade, existem no mundo 17 países classificados como
“megadiversos”. Dentre eles, destacam-se: Tailândia, Indonésia, Gabão, Congo, Colômbia e
Brasil.
Considerando as relações entre biodiversidade, economia e geopolítica,
a) explique, utilizando-se de dois argumentos, por que a biodiversidade tornou-se um
elemento importante, do ponto de vista econômico, no mundo atual.
b) esclareça, utilizando-se de dois argumentos, a importância geopolítica da Amazônia.
102 - (FUVEST SP)
Um dos problemas enfrentados por muitos brasileiros são os escorregamentos de grandes
volumes de solo e rocha, cujas conseqüências podem incluir, não raras vezes, perda de
vidas humanas.

Fonte: Adriana Ahrendt, 2005.
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a) Cite dois fatores físico-naturais envolvidos em processos de escorregamento como o
apresentado na foto anterior. Explique-os.
b) Analise, criticamente, dois tipos de ação humana, que, em geral, colaboram para a
ocorrência de episódios dessa natureza.
103 - (FUVEST SP)
As previsões catastrofistas dos “neomalthusianos” sobre o crescimento demográfico e sua
pressão sobre os recursos naturais não se confirmaram, notadamente, porque
a) o processo de globalização permitiu o acesso voluntário e universal a meios
contraceptivos eficazes, impactando, sobretudo, os países em desenvolvimento.
b) a nova onda de “revolução verde”, propiciada pela introdução dos transgênicos, afastou
a ameaça de fome epidêmica nos países mais pobres.
c) as ações governamentais e a urbanização implicaram forte queda nas taxas de
natalidade, exceto em países muçulmanos e da África Subsaariana, entre outros.
d) o estilo de vida consumista, maior responsável pela degradação dos recursos naturais,
vem sendo superado desde a Conferência Rio-92.
e) os fluxos migratórios de países pobres para aqueles ricos que têm crescimento
vegetativo negativo compensaram a pressão sobre os recursos naturais.
104 - (FUVEST SP)
Tomando por base o mapa abaixo, aponte a alternativa que descreve corretamente a
situação atual da área questionada.
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a) Na província sudanesa de Darfur, em territórios do antigo Estado de Rabah, trava-se,
hoje, uma sangrenta guerra civil, envolvendo, entre outros, diferentes grupos étnicos e
religiosos.
b) Nas antigas possessões zanzibaritas vêm ocorrendo, há vários anos, violentas disputas
entre diversos grupos tribais em torno do controle da produção de petróleo.
c) Ao norte dos antigos estados Bôeres, região então conhecida como Bechuanalândia,
travou-se, há poucos anos, violenta luta, envolvendo os grupos étnicos tutsis e hutus.
d) No extremo ocidental do Golfo da Guiné, ao sul da região anteriormente controlada
pelos mouros, os conflitos atuais estão relacionados à disputa pelo controle das ricas
jazidas de prata ali existentes.
e) A Etiópia, que sempre teve fronteiras relativamente bem definidas, foi, por essa mesma
razão, o único país africano capaz de manter a paz interna até nossos dias.
105 - (FUVEST SP)
Considere os mapas e as afirmações abaixo.
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I. Atualmente, observam-se significativos graus de degradação de ecossistemas marinhos
e costeiros, sendo o mangue um dos mais afetados, especialmente, em decorrência de
sua posição próxima às principais fontes de poluição.
II. Dentre as mais graves ameaças às regiões coralíferas do planeta, estão os efluentes
lançados por acidentes com embarcações, o aquecimento global, a exploração
predatória e a poluição em zonas costeiras.
III. Os mangues constituem-se em ecossistemas resistentes e adaptáveis a mudanças
físicas, o que se comprova por sua distribuição independente de zonas térmicas.
IV. As regiões coralíferas, embora permanentemente ameaçadas de degradação, estão
entre os ecossistemas mais resistentes do planeta, tal como ocorre com os mangues.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) I e II.
d) II e III.
e) I, III e IV.
106 - (FUVEST SP)
Considere duas hipóteses sobre a origem do homem americano, que teria ocorrido há mais
de 10.000 anos.
Hipóteses:
I. Migrações oriundas da Ásia, passando pelo estreito de Bering.
II. Migrações oriundas da Polinésia, via Oceano Pacífico.
Quanto a fatos geográficos que as sustentam, é correto afirmar que a hipótese:
a) I apóia-se em uma grande elevação do nível do mar, fato que também teria aumentado
a navegabilidade nessa região.
b) I explica-se pela ocorrência de glaciações que, diminuindo o nível do mar, teriam unido
o Alasca à Sibéria, por terra.
c) II associa-se à ocorrência de inúmeras glaciações que teriam melhorado a
navegabilidade, justificando a vinda pelas ilhas do Pacífico.
d) II relaciona-se à existência de diversas ilhas no Pacífico, que teriam se ligado muitas
vezes por terra, durante as glaciações.
e) II refere-se à ocorrência de correntes marinhas equatoriais e de glaciações, que teriam
facilitado a navegação no Pacífico.
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107 - (FUVEST SP)
Considere os exemplos das figuras e analise as frases abaixo, relativas às imagens de satélite
e às fotografiasaéreas.

I. Um dos usos das imagens de satélites refere-se à confecção de mapas temáticos de
escala pequena, enquanto as fotografias aéreas servem de base à confecção de cartas
topográficas de escala grande.
II. Embora os produtos de sensoriamento remoto estejam, hoje, disseminados pelo
mundo, nem todos eles são disponibilizados para uso civil.
III. Pelo fato de poderem ser obtidas com intervalos regulares de tempo, dentre outras
características, as imagens de satélite constituem-se em ferramentas de monitoramento
ambiental e instrumental geopolítico valioso.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.
108 - (FUVEST SP)
O conflito envolvendo Geórgia e Rússia, aprofundado em 2008, foi marcado por ampla
repercussão internacional. Outros conflitos, envolvendo países da ex-União Soviética,
também ocorreram.
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Fonte: Simielli, Geoatlas, 2007. Adaptado.
a) Explique a relação entre o fim da União Soviética e a proliferação de movimentos
separatistas na região.
b) Explique como a Rússia reagiu ao movimento pela independência da Ossétia do Sul e
aponte as razões que motivaram essa reação.
c) Cite outro exemplo de movimento separatista recente nessa região.
109 - (FUVEST SP)
As pirâmides etárias acima representam dois modelos de estrutura demográfica de
diferentes grupos de países.

Fonte: www.census.gov/ipc/www/idb/.
Acessado em outubro de 2008. Adaptado.
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a) Caracterize cada uma dessas pirâmides quanto às taxas de natalidade e à expectativa de
vida.
b) Quais são as condições de desenvolvimento de países representados pela pirâmide
etária I ? Analise essa pirâmide, considerando aspectos econômicos, sociais e
migratórios do grupo de países hipoteticamente representados.
110 - (FUVEST SP)
ORIGEM E DESTINO DE POPULAÇÕES
DE REFUGIADOS EM 2004
P aís/ lugarde origem
Afeganistão
RepúblicaDemocrática
do Congo
Somália
P alestina
Iraque

P rincipaispaísesde destino
P aquistão/Irã/ Alemanha/
P aísesBaixos/ Reino Unido
Tanzânia/ Zâmbia/ Congo
Burundi/Ruanda
Quênia/Iêmen/ EUA/
Reino Unido/Djibuti
ArábiaSaudita/Egito/Iraque
Líbia/Argélia
Irã/ Alemanha/ P aísesBai xos/ Reino Unido/Suécia

Total
2.084.900
462.200
389.300
350.600
311.800

Fonte: www.acnur.org.br. Acessado em setembro de 2008. Adaptado.
Conforme a ONU – Organização das Nações Unidas, o número de refugiados tem crescido
nos últimos anos.
Em relação a esse fenômeno:
a) Cite duas causas principais desses deslocamentos, explicando, ao menos, uma delas.
b) Faça uma análise crítica do caso afegão, considerando os respectivos países de destino.
111 - (FUVEST SP)
Os ciclones tropicais formam-se sobre os oceanos, em região onde a água é quente e o
vapor d’água, abundante. Eles nem sempre evoluem para um furacão, mas suas trajetórias
no Atlântico Norte favorecem essa evolução.
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Fonte: http://commons.wikimedia.org.
Acessado em novembro de 2008. Adaptado.
a) Caracterize os furacões quanto às latitudes e às pressões atmosféricas das áreas em que
se originam.
b) Identifique as regiões onde os furacões ficam enfraquecidos em suas trajetórias.
c) Caracterize os impactos sociais e infra-estruturais dos furacões sobre países insulares na
área representada acima. Cite, ao menos, um desses países como exemplo.
112 - (FUVEST SP)
Considere os mapas abaixo e seus conhecimentos para responder.
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Fonte: WMO, 1996; GEO, 2000; UNEP, 1999. Adaptado.
a) Compare o uso da água em relação ao total disponível do Brasil ao de países de clima
temperado oceânico na Europa, considerando o Mapa A. Justifique sua resposta.
b) Analise o Mapa B, considerando o uso da água em relação ao total disponível, para os
EUA. Explique, identificando, ao menos, duas razões.
113 - (FUVEST SP)
“Pela primeira vez na história da humanidade, mais de um bilhão de pessoas,
concretamente 1,02 bilhão, sofrerão de subnutrição em todo o mundo. O aumento da
insegurança alimentar que aconteceu em 2009 mostra a urgência de encarar as causas
profundas da fome com rapidez e eficácia.”
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação [FAO],
primeiro semestre de 2009.
Tendo em vista as questões levantadas pelo texto, é correto afirmar que:
a) a principal causa da fome e da subnutrição é a falta de terra agricultável para a
produção de alimentos necessários para toda a população mundial.
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b) a proporção de subnutridos e famintos, de acordo com os dados do texto, é inferior a
10% da população mundial.
c) as principais causas da fome e da subnutrição são disparidades econômicas, pobreza
extrema, guerras e conflitos.
d) as consequências da subnutrição severa em crianças são revertidas com alimentação
adequada na vida adulta.
e) o uso de organismos geneticamente modificados na agricultura tem reduzido a
subnutrição nas regiões mais pobres do planeta.
114 - (FUVEST SP)
O Índice de Massa Corporal (IMC) é o número obtido pela divisão da massa de um indivíduo
adulto, em quilogramas, pelo quadrado da altura, medida em metros. É uma referência
adotada pela Organização Mundial de Saúde para classificar um indivíduo adulto, com
relação ao seu peso e altura, conforme a tabela abaixo.
IMC
até18,4

Classificação
Abaixo do peso

de18,5 a 24,9
de 25,0 a 29,9
de 30,0 a 34,9
de 35,0 a 39,9

P eso normal
Sobrepeso
ObesidadeGrau 1
ObesidadeGrau 2

a partir de 40,0 ObesidadeGrau 3

Levando em conta esses dados, considere as seguintes afirmações:
I. Um indivíduo adulto de 1,70 m e 100 kg apresenta Obesidade Grau 1.
II. Uma das estratégias para diminuir a obesidade na população é aumentar a altura média
de seus indivíduos por meio de atividades físicas orientadas para adultos.
III. Uma nova classificação que considere obesos somente indivíduos com IMC maior que
40 pode diminuir os problemas de saúde pública.
Está correto o que se afirma somente em
a)
b)
c)
d)
e)

I.
II.
III.
I e II.
I e III.
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115 - (FUVEST SP)
A personagem Mafalda, que está em Buenos Aires, olha o globo em que o Norte está para
cima e afirma: “a gente está de cabeça pra baixo”. Quem olha para o céu noturno dessa
posição geográfica não vê a estrela Polar, referência do polo astronômico Norte, e sim o
Cruzeiro do Sul, referência do polo astronômico Sul. Se os polos do globo de Mafalda
estivessem posicionados de acordo com os polos astronômicos, ou seja, o polo geográfico
Sul apontando para o polo astronômico Sul, seria correto afirmar que

Fonte: Toda Mafalda. Quino Martins fontes, 1999.
a) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo e Mafalda estaria realmente de
cabeça para baixo.
b) o Norte do globo estaria para cima e o Sul para baixo, mas Mafalda não estaria de
cabeça para baixo por causa da gravidade.
c) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo, e quem estaria de cabeça para
baixo seriam os habitantes do hemisfério norte.
d) o Sul do globo estaria para cima e o Norte para baixo, mas Mafalda estaria de cabeça
para baixo por causa da gravidade.
e) o Sul do globo estaria para cima, o Norte para baixo e Mafalda não teria razão em
afirmar que está de cabeça para baixo.

60
www.projetomedicina.com.br

116 - (FUVEST SP)
A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças econômicas
significativas no país. Entre elas, a
a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras.
b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de
mineração.
c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional.
d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários.
e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados
africanos e asiáticos.
117 - (FUVEST SP)
Cartaz de 1994 da campanha de Nelson Mandela à presidência da África do Sul.

Fonte: AFP, 1994.
Essa campanha representou a
a)
b)
c)
d)
e)

luta dos sul-africanos contra o regime do apartheid então vigente.
conciliação entre os segregacionistas e os partidários da democracia racial.
proposta de ampliação da luta anti-apartheid no continente africano.
contemporização diante dos atos de violência contra os direitos humanos.
superação dos preconceitos raciais por parte dos africânderes.
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118 - (FUVEST SP)
Leia a charge a seguir:

Fonte: Bill Walterson. Universal Press/Best News, 1996. Adaptado.

A charge chama a atenção, principalmente, para a
a) precariedade da legislação ambiental em vigor nos países nórdicos, caracterizados pela
intensa exploração de seus recursos florestais.
b) expansão do capitalismo monopolista globalizado, que se caracteriza, a partir da II
Guerra Mundial, pela busca de condições mais vantajosas para a produção industrial.
c) internacionalização da pobreza, com a presença globalizada de trabalho infantil e de
condições sub-humanas de trabalho.
d) nova regionalização do espaço mundial, caracterizada pela centralização das indústrias,
e pela concentração do capital e do trabalho.
e) Divisão Internacional do Trabalho, caracterizada, a partir da II Guerra Mundial, pela
inexistência de centros hegemônicos de poder e pela formação de blocos econômicos.
119 - (FUVEST SP)
Serviços como o fotolog e o Orkut, tal qual outras ferramentas para mensagens
instantâneas na Internet (MSN e ICQ), não devem ser lidos como sintomas de um mundo
que a velocidade da comunicação e as tecnologias digitais teriam tornado “pequeno”. Ligarse em rede e “estreitar” o mundo é uma escolha, algo como uma camada adicional de
sociabilidade disponível somente para alguns, e que também, somente para alguns, faz
sentido acionar.
Maria Isabel Mendes de Almeida e Fernanda Eugênio (Orgs).
Culturas Jovens: novos mapas do afeto, 2006. Adaptado.
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Considere o texto acima e as três afirmações:
I. As redes de comunicação propiciadas pela Internet têm a propriedade da conectividade
e, ao mesmo tempo, são suscetíveis de funcionar como instrumentos de integração e
exclusão.
II. A revolução tecnológica pode consolidar as desigualdades sociais e também aprofundálas, produzindo um distanciamento cognitivo entre os que já convivem com ela e os que
estão sem acesso a ela.
III. Nesse ambiente comunicacional, as fronteiras se relativizam e tem-se a possibilidade de
adicionar, às noções de espaço e tempo tradicionais, uma nova noção de espaço: o
ciberespaço.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

120 - (FUVEST SP)
Sobre os muçulmanos que vivem na África e Ásia é correto afirmar:
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a)

África
A grandeconcentração

Ásia
No oesteda China,

está no nortedo

centenasde muçulmanos,

continente, mas tem

da etnia uigur,foram

ocorridoaumento dessa

mortos em conflitos

populaçãonos países

ocorridosem julhodeste

subsaarianos.
Apósa eliminaçãodo

ano.

apartheid,na África do
b)

Sul, os muçulmanos
deixaram de ser marginalizados
nessepaís.
A grandeconcentração
está no nortedo

c)

continente, mas tem
ocorridoaumento dessa
populaçãonos países
subsaarianos.
Apósa eliminaçãodo
apartheid,na África do

d)

Sul, os muçulmanos
deixaram de ser marginalizados
nessepaís.

e)

As peregrinações anuaisa
Meca foram suspensas,
nos últimoscinco anos,
devidoa ataquesterroristas.
Em agostodesteano, os
muçulmanos do grupo
Taleban assumiram o
governono Afeganistão,
desestruturando outros
grupospolíticos,não
muçulmanos.
No oesteda China,
centenasde muçulmanos,
da etnia uigur,foram
mortos em conflitos
ocorridosem julhodeste
ano.
Em agostodesteano, os

Os conflitosde Darfur, no

muçulmanos do grupo

Sudão,com milhares de

Taleban assumiram o

refugiados, são consequência

governono Afeganistão,

de embates tribais

desestruturando outros

entre muçulmanos.

grupospolíticos,não
muçulmanos.

121 - (FUVEST SP)
Sempre deixamos marcas no meio ambiente. Para medir essas marcas, William Rees propôs
um(a) indicador/estimativa chamado(a) de “Pegada Ecológica”. Segundo a Organização
WWF, esse índice calcula a superfície exigida para sustentar um gênero de vida específico.
Mostra até que ponto a nossa forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta
de oferecer e renovar seus recursos naturais e também de absorver os resíduos que
geramos. Assim, por exemplo, países de alto consumo e grande produção de lixo, bem
como países mais industrializados e com alta emissão de CO2, apresentam maior Pegada
Ecológica.
www.wwf.org.br. Acessado em 17/08/09. Adaptado.
Assinale a anamorfose que melhor representa a atual Pegada Ecológica dos diferentes
países.
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Nota: Considere apenas os tamanhos e as deformações dos países, que são proporcionais á
informação representada.
Fontes: www.worldmapper.org. Acesso em 17/08/2009. Le Monde Diplomatique, 2009.

a)

b)

c)

d)

e)

122 - (FUVEST SP)
A Organização dos Estados Americanos (OEA) revogou, por meio da Resolução de
03/06/2009, a decisão, tomada em 1962, que excluía Cuba dessa organização. Em relação a
esse tema, é correto afirmar que
a) os países membros impuseram, como condição para a volta de Cuba à OEA, o
cumprimento do acordo de fechamento da prisão de Guantánamo.
b) o retorno de Cuba à OEA deve resultar de um processo de diálogo a pedido do próprio
governo cubano.
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c) a atual decisão da OEA foi criticada por países da América do Sul que não fazem parte
dessa organização como, por exemplo, Venezuela e Bolívia.
d) o Brasil não participou da decisão da OEA, em junho de 2009, mantendo-se alheio ao
processo de diálogo e de negociação com Cuba.
e) os EUA retiraram-se do processo de discussão da referida Resolução por discordarem da
readmissão de Cuba à OEA.
123 - (FUVEST SP)
Em algumas cidades, pode-se observar no horizonte, em certos dias, a olho nu, uma camada
de cor marrom. Essa condição afeta a saúde, principalmente, de crianças e de idosos,
provocando, entre outras, doenças respiratórias e cardiovasculares.

Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br. Acessado em 20/06/2009.
http://tempoagora.uol.com.br/noticias.
Acessado em 20/06/2009. Adaptado.
As figuras e o texto acima referem-se a um processo de formação de um fenômeno
climático que ocorre, por exemplo, na cidade de São Paulo. Trata-se de
a) ilha de calor, caracterizada pelo aumento de temperaturas na periferia da cidade.
b) zona de convergência intertropical, que provoca o aumento da pressão atmosférica na
área urbana.
c) chuva convectiva, caracterizada pela formação de nuvens de poluentes que provocam
danos ambientais.
d) inversão térmica, que provoca concentração de poluentes na baixa camada da
atmosfera.
e) ventos alíseos de sudeste, que provocam o súbito aumento da umidade relativa do ar.
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124 - (FUVEST SP)
Honduras é um país da América Central, cuja história, assim como a de outros países
latinoamericanos, é marcada pela dependência externa política e econômica. Em 2009,
Honduras esteve em evidência no noticiário político.
a) Explique por que esse país, bem como outros países da América Central, ficou
conhecido como “Republiqueta das Bananas” ou “República das Bananas”.
b) Em junho de 2009, um jornal de grande circulação publicou uma reportagem intitulada:
Golpe em Honduras repete roteiro do século XX. Identifique e explique duas
características comuns ao golpe ocorrido em Honduras e a outros golpes ocorridos na
América Latina, durante o período da Guerra Fria.
125 - (FUVEST SP)
O poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se, na esfera política, a tirar um
governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a se gostar. Nada mais. Mas as
grandes decisões são tomadas em uma grande esfera e todos sabemos qual é. As grandes
organizações financeiras internacionais, os FMIs, a
Organização Mundial do Comércio, os bancos mundiais, tudo isso.
Nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos falar em
democracia, se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos
democraticamente pelo povo?
Discurso de José Saramago, disponível
em www.revistaforum.com.br.
Acessado em 11/09/2009.

Fonte: Jalta; Joly; Reineri, 2004. Adaptado.
Na charge acima, o cidadão sentado representa o presidente de um país emergente.
Considerando a referida charge, o texto e seus conhecimentos,
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a) caracterize a Nova Ordem Econômica Mundial.
b) analise a relação entre regime político democrático e neoliberalismo, no mundo atual.
126 - (FUVEST SP)
DESIGUALDADES NA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

Fonte: Dados do PNUD, 2007/2008.
Nota: Nessa representação, o índice de Gini mede o grau de concentração de rendimento, cujo
valor varia de 0 (completa igualdade) até 1 (desigualdade máxima)
Com base no mapa e em seus conhecimentos, explique por que
a) França (A) e Índia (B) ocupam a mesma classe estatística na representação acima sobre
as desigualdades na distribuição dos rendimentos.
b) o Sistema Tributário Nacional contribui para a expressiva desigualdade na distribuição
dos rendimentos, no Brasil.
127 - (FUVEST SP)
ZONAS SUJEITAS A ABALOS SÍSMICOS
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Fonte: Atlas Geográfico Escolar, IBGE, 2009. Adaptado.
Em maio de 2008, um terremoto, de 7,8 graus na escala Richter, atingiu severamente a
Província de Sichuan (China), matando milhares de pessoas. Em janeiro de 2009, um tremor
de terra, de 6,2 graus, atingiu a Costa Rica, causando prejuízos materiais, além de ceifar
vidas. Em setembro de 2009, tremores de terra, de 7,6 graus, atingiram a Indonésia,
provocando mortes e danos materiais.
Considerando o mapa, os fatos acima citados e seus conhecimentos, responda:
a) Quais os principais fatores que geram atividades sísmicas no planeta?
b) Por que, no Brasil, as atividades sísmicas são, predominantemente, de baixa
intensidade?
128 - (FUVEST SP)
A representação gráfica abaixo diz respeito à oferta interna de energia, por tipo de fonte,
em quatro países.

As fontes de energia 1, 2 e 3 estão corretamente identificadas em:
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1
a)

petróleo

b)

gás natural

c) fontes renováveis

2

3

nuclear

gás natural

carvão mineral fontes renováveis
nuclear

carvão mineral

d)

petróleo

gás natural

nuclear

e)

carvão mineral

petróleo

fontes renováveis

129 - (FUVEST SP)
A figura abaixo é uma representação esquemática da geopolítica atual (1991-2009),
segundo o autor Philip S. Golub.

Considerando seus conhecimentos sobre a atual geopolítica mundial, identifique a
alternativa que contém um título adequado para a figura bem como informações que
completam, corretamente, os itens 1, 2 e 3 da legenda.
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Título
Hegemonia
contestada
a) da tríade:

Legenda
1. Resistência à
influênciaeuropeia.
2. P aísesmembros
da OTAN.

emergência de

3. P otênciasmilitares

um Mundo P olicêntrico.

regionaissob a liderançade
Brasil e Índia.
1. Resistência ao uso de

b)

MundoUnipolar:

armas nucleares.

planetasob o

2. P aísessignatários de

controleeconômico

tratadosde livre- comércio.

dos EUA.

3. P aísesdo hemisfério sul

Membros permanentes
do
c)

Conselhode Segurança
da ONU
e MundoTripolar.

Hegemoniacontestada
d)

europeia.
2. P aísesmembros da OTAN.
3. P otênciasmilitares regionais
sob a liderançade
Brasil e Índia.
1. Resistência à hegemonia
norte- americana.

da tríade:

2. P aísesda tríade.

emergência de

3. Ascensãode poderes

um Mundo P olicêntrico.

regionaise diminuiçãodo

Membros permanentes
do
e)

sob tutelados EUA.
1. Resistência à influência

Conselhode Segurança
da ONU
e MundoTripolar.

poder norte- americano.
1. Resistência ao uso de
armas nucleares.
2. P aísessignatários de
tratadosde livre- comércio.
3. P aísesdo hemisfério sul
sob tutelados EUA.

130 - (FUVEST SP)

Os investimentos diretos da China no Brasil aumentaram vertiginosamente nos últimos
anos, conforme pode ser observado no gráfico acima.
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Sobre esses investimentos, é correto afirmar:
a) Destinam-se, principalmente, à produção de matéria-prima no Brasil, destacando-se
minério de ferro e soja.
b) Originam-se, principalmente, da falta de qualificação da mão de obra no setor agrícola,
na China, nos últimos anos.
c) Devem-se à necessidade de a China diversificar e expandir sua indústria pesqueira para
além do Sudeste asiático.
d) Concentram-se na produção pecuária, visando atender à crescente demanda de sua
carteira de negócios no mercado norte-americano.
e) Relacionam-se à flexibilização da legislação trabalhista brasileira, que tem atraído
investimentos chineses, sobretudo para o setor de biotecnologia.
131 - (FUVEST SP)
Observe o mapa abaixo, no qual estão representadas cidades africanas em que ocorreram
jogos da seleção brasileira de futebol pouco antes e durante a Copa do Mundo de 2010.

As distâncias*, em linha reta e em km, entre Johannesburgo e as demais cidades
localizadas no mapa, estão corretamente indicadas em:
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Dar es
P orto
Harare Harare
Salaam
Elizabeth
a) 25.900 9.100 5.600 10.500
b) 18.900 5.380
870
4.600
c)
d)

2.590
259

910
91

560
56

1.050
105

e)

1.890

530

87

460

*Valores aproximados.
132 - (FUVEST SP)
Doenças tropicais surgem graças a um conjunto de fatores biológicos, ecológicos e
evolutivos que condicionam a sua ocorrência exclusivamente nas proximidades do
Equador, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Porém, a perpetuação das doenças
tropicais em países aí situados depende, fundamentalmente, da precária situação
econômica vigente e é consequência direta do subdesenvolvimento.
E. P. Camargo, Doenças tropicais, 2008. Adaptado.

Com base no mapa e em seus conhecimentos, indique a afirmação correta.
a) O recente desenvolvimento econômico alcançado pela Índia e pela Indonésia
favoreceu a erradicação da malária desses países, apesar da tropicalidade.
b) O clima tropical, quente e úmido, permite a rápida proliferação da malária em países
como Peru, Chile e Colômbia.
c) A concentração da malária, no Nordeste do Brasil, deve-se à precariedade do
saneamento básico na região semiárida.
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d) Na África subsaariana, nota-se alta concentração da malária, fruto da tropicalidade e
da miséria que assola a região.
e) Na Amazônia brasileira, a morte por malária foi erradicada, fruto de consecutivas
campanhas de vacinação.
133 - (FUVEST SP)
Em 2008, o candidato do Partido Democrata, Barack Obama, foi eleito presidente dos
Estados Unidos da América (EUA). Os gráficos abaixo se referem a uma pesquisa eleitoral
realizada no dia das eleições nos estados da Califórnia e do Mississipi.

Com base nesses gráficos e tendo em vista o contexto das eleições de 2008 e as
particularidades históricas dos Estados Unidos, considere as seguintes afirmações:
I.

Os gráficos relativos ao estado da Califórnia sinalizaram a vitória de Obama com mais
de 70% dos votos, obtidos de modo majoritário em todos os segmentos raciais.
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II.

A eleição de Obama ocorreu em meio a uma profunda crise econômica que exigiu a
intervenção do Estado no sistema financeiro do país, alterando as práticas e os
discursos liberais cujas premissas vinham se fortalecendo mundialmente desde a
década de 1990.
III. Mesmo com a abolição da escravidão, no século XIX, a questão racial continuou a
marcar a política dos estados sulistas, que procuraram garantir os privilégios dos
brancos por meio de leis de segregação, anuladas somente entre 1964 e 1967, durante
o governo de Lyndon Johnson.
Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

134 - (FUVEST SP)
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Um viajante saiu de Araripe, no Ceará, percorreu, inicialmente, 1000 km para o sul, depois
1000 km para o oeste e, por fim, mais 750 km para o sul. Com base nesse trajeto e no mapa
acima, pode-se afirmar que, durante seu percurso, o viajante passou pelos estados do
Ceará,
a)

Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, tendo visitado os
ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Encerrou sua viagem a cerca de
250 km da cidade de São Paulo.
b) Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, tendo visitado os
ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de
750 km da cidade de São Paulo.
c) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os ecossistemas
da Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Encerrou sua viagem a cerca de 250 km da
cidade de São Paulo.
d) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os ecossistemas
da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de 750 km da
cidade de São Paulo.
e) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os ecossistemas
da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de 250 km da
cidade de São Paulo.
135 - (FUVEST SP)

Atualmente, grandes jazidas de diamantes, localizadas em diversos países africanos,
abastecem o luxuoso mercado mundial de joias. O diamante é uma forma cristalina do
carbono elementar constituída por uma estrutura tridimensional rígida e com ligações
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covalentes. É um mineral precioso devido a sua dureza, durabilidade, transparência, alto
índice de refração e raridade.
Analise as afirmações abaixo:
I.

O diamante e a grafite são formas alotrópicas de carbono com propriedades físicas e
químicas muito similares. Apesar disso, o diamante é uma das pedras preciosas mais
valiosas existentes e, a grafite, não.
II. A partir do cartaz acima, é possível inferir a associação entre a extração de diamantes
na África e o comércio internacional de armas, que abastece grupos rivais envolvidos
nas guerras civis desse continente.
III. O cartaz denuncia a vinculação dos países africanos islâmicos com o terrorismo
internacional e o seu financiamento por meio do lucrativo comércio mundial de
diamantes e pedras preciosas.
Está correto o que se afirma apenas em
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
II.
II e III.
III.

136 - (FUVEST SP)
O gráfico abaixo retrata as emissões totais de gás carbônico, em bilhões de toneladas, por
ano, nos Estados Unidos da América (EUA) e na China, no período de 1800 a 2000.
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Analise as afirmações a seguir:
I.

Nos EUA, o aumento da emissão de gás carbônico está vinculado ao desenvolvimento
econômico do país, iniciado com a Revolução Industrial. No caso da China, tal aumento
está associado à instalação maciça de empresas estrangeiras no país, ocorrida logo
após a Segunda Guerra Mundial.
II. A queima de combustíveis fósseis e seus derivados, utilizada para gerar energia e
movimentar máquinas, contribui para a emissão de gás carbônico. Por exemplo, a
combustão de 1 litro de gasolina, que contém aproximadamente 700 g de octano
(C8H18, massa molar = 114 g/mol), produz cerca de 2,2 kg de gás carbônico (CO2, massa
molar = 44 g/mol).
III. A diferença entre as massas de gás carbônico emitidas pelos EUA e pela China, no
período de 1900 a 2000, em bilhões de toneladas, é dada pela área da região
compreendida entre as duas curvas e duas retas verticais, passando pelos pontos
correspondentes aos anos de 1900 e de 2000.
Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

137 - (FUVEST SP)
A erosão dos solos é um grave problema ambiental e socioeconômico. A intensidade dos
processos erosivos, por sua vez, relaciona-se a fatores naturais e à ação humana.
a) Identifique e explique dois fatores que contribuem para a erosão dos solos, sendo um
deles natural e outro decorrente da ação humana.
b) Identifique e explique um problema socioeconômico relacionado à erosão dos solos
em áreas urbanas.
138 - (FUVEST SP)
Desde a Antiguidade até a época helênica, e durante a Idade Média (em algumas culturas,
até hoje) se conferiu aos terremotos, como a todos os fenômenos cuja causa se
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desconhecia, uma explicação mística. Os filósofos da antiga Grécia foram os primeiros a
aventar causas naturais dos terremotos; no entanto, durante o período medieval,
explicações desse tipo foram formalmente proibidas por serem consideradas heréticas, e a
única causa aceita na Europa era a da cólera divina. Somente em princípios do século XVII é
que se voltou a especular acerca das causas naturais de tais fenômenos.
Alejandro Nava, Terremotos. 4ª ed. México: FCE, 2003, p.24-25. Traduzido e adaptado.
O texto menciona mudanças, da Antiguidade até o início do século XVII, na explicação dos
fenômenos naturais. Hoje em dia, também é preciso considerar que as consequências dos
terremotos não dependem só de sua magnitude, mas também do grau de desenvolvimento
social do local onde ocorrem, como foi possível notar nos terremotos de 2010 no Haiti.
a) Identifique e explique as mudanças que, no contexto intelectual do século XVII,
contribuíram para que os terremotos e outros fenômenos naturais deixassem de ser
vistos apenas como fenômenos místicos.
b) No caso do Haiti, a pobreza do país ampliou o efeito devastador do fenômeno natural.
Explique, historicamente, essa pobreza e seu impacto no agravamento das
consequências dos terremotos.
139 - (FUVEST SP)
Viver numa grande cidade implica o reconhecimento de múltiplos sinais. Trata-se de uma
atividade do olhar, de uma identificação visual, de um saber adquirido, portanto. Se o olhar
do transeunte, que fixa fortuitamente uma mulher bonita e viúva ou um grupo de moças
voltando do trabalho, pressupõe um conhecimento da cor do luto e das vestimentas
operárias, também o olhar do assaltante ou o do policial, buscando ambos a sua presa,
implica um conhecimento específico da cidade.
Maria Stella Bresciani, Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza.
São Paulo: Brasiliense, 1982, p.16. Adaptado.
O texto mostra como o forte crescimento territorial e demográfico de algumas cidades
europeias, no século XIX, redefiniu formas de convivência e sociabilidade de seus
habitantes as quais, em alguns casos, persistem até hoje.
a) Cite e explique dois motivos do crescimento de cidades como Londres e Paris, no
século XIX.
b) Indique e analise uma característica, dentre as mencionadas no texto, que se faça
presente em grandes cidades atuais.
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140 - (FUVEST SP)
Logo após a entrada de milhares de imigrantes norte-africanos na Itália, em abril deste ano,
o presidente da França, Nicolas Sarkozy, e o primeiroministro da Itália, Silvio Berlusconi,
fizeram as seguintes declarações a respeito de um consenso entre países da União
Europeia (UE) e associados.
Queremos mantê-lo vivo, mas para isso é preciso reformá-lo.
Nicolas Sarkozy.
Não queremos colocá-lo em causa, mas em situações excepcionais acreditamos que é
preciso fazer alterações, sobre as quais decidimos trabalhar em conjunto.
Silvio Berlusconi.
http://pt.euronews.net. Acesso em julho/2011. Adaptado.
Sarkozy e Berlusconi encaminharam pedido à UE, solicitando a revisão do
a) Tratado de Maastricht, o qual concede anistia aos imigrantes ilegais radicados em
países europeus há mais de 5 anos.
b) Acordo de Schengen, segundo o qual Itália e França devem formular políticas sociais de
natureza bilateral.
c) Tratado de Maastricht, que implementou a União Econômica Monetária e a moeda
única em todos os países da UE.
d) Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e suprimiu os
controles alfandegários nas fronteiras internas.
e) Acordo de Schengen, pelo qual se assegura a livre circulação de pessoas pelos países
signatários desse acordo.
141 - (FUVEST SP)
Considere as afirmativas, o mapa, o gráfico e a imagem das casas semissoterradas, na
China, para responder à questão.
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I.

Tempestades de areia que têm atingido Pequim nos últimos anos relacionam-se a
ventos que sopram do deserto de Gobi em direção a essa cidade.
II. A baixa pressão atmosférica predominante sobre o deserto de Gobi é responsável pela
formação de ventos fortes nessa região.
III. A diminuição de índices de precipitação atmosférica na região de Pequim e o avanço
de terras cobertas por areia são indícios de um processo de desertificação.
IV. A grande região desértica asiática, da qual faz parte o deserto de Gobi, liga-se à
macrorregião formada pelos desertos do Saara e da Arábia.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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142 - (FUVEST SP)
Observe o mapa, no qual estão assinaladas áreas de plantio de um importante produto
agrícola.

Esse produto e características de suas áreas de ocorrência estão corretamente indicados
em:

Produto

a)

arroz

b)

soja

c) cana - de - açúcar
d)

milho

e)

trigo

Declividade
do terreno
muito baixa
( 3%)

Clima
temperado
e

variável

subtropical
equatorial
subtropical

variável

e

baixa

tropical
tropical

(até12%)
baixa
(até12%)

úmido
temperado
e
subtropical

143 - (FUVEST SP)
A economia da Índia tem crescido em torno de 8% ao ano, taxa que, se mantida, poderá
dobrar a riqueza do país em uma década. Empresas indianas estão superando suas rivais
ocidentais. Profissionais indianos estão voltando do estrangeiro para seu país, vendo uma
grande chance de sucesso empresarial.
Beckett et al., 2007. Em http://www.wsj-asia.com/pdf.
Acessado em junho/2011. Adaptado.
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O significativo crescimento econômico da Índia, nos últimos anos, apoiou-se em vantagens
competitivas, como a existência de
a)
b)
c)
d)

diversas zonas de livre-comércio distribuídas pelo território nacional.
expressiva mão de obra qualificada e não qualificada.
extenso e moderno parque industrial de bens de capital, no noroeste do país.
importantes “cinturões” agrícolas, com intenso uso de tecnologia, produtores de
commodities.
e) plena autonomia energética propiciada por hidrelétricas de grande porte.
144 - (FUVEST SP)
Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais
interiorizadas, tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e
deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz
com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico,
de um processo de
a)
b)
c)
d)

aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão.
formação de depressões absolutas, gerada por acomodação de blocos rochosos.
formação de canyons, decorrente de intensa erosão eólica.
produção de desníveis topográficos acentuados, resultante da contínua sedimentação
dos rios.
e) geração de relevo serrano, associada a fatores climáticos ligados à glaciação.
145 - (FUVEST SP)
BALANÇAS COMERCIAIS DA FRANÇA E INGLATERRA NO SÉCULO XVIII (EM MILHÕES DE
LIBRAS)

Fernand Braudel, Civilização material, economia e
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capitalismo, Vol. II, Lisboa, Teorema, 1992, p. 175. Adaptado.
Considerando os dois gráficos acima,
a) defina e explique o significado geral de uma balança comercial “favorável” ou
“desfavorável” para um determinado país;
b) compare os papéis político-econômicos da França e da Inglaterra na competição
internacional do século XVIII, bem como a importância desses países para as regiões
coloniais americanas da época.
146 - (FUVEST SP)
NORTE DA ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO – “ARCO DOS CONFLITOS”

Le Monde diplomatique, 2011. Adaptado.
Há anos, a região acima representada vem sendo atingida por sérios conflitos políticos,
sociais e étnicos, vários deles com enfrentamento bélico.
Acerca das dinâmicas socioespaciais em curso nessa região,
a) explique o significado de “Primavera Árabe”, citando dois países com ela envolvidos
diretamente, nos últimos anos;
b) identifique uma mudança na configuração territorial da área assinalada pelo círculo.
Explique.
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147 - (FUVEST SP)
AMÉRICA DO SUL – EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

www.iirsa.org, 2009. Acesso em junho de 2011.
Nos mapas, estão representados os Eixos de Integração e Desenvolvimento previstos pela
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), da qual o
Brasil é um dos países membros, desde o ano 2000.
Com base nos mapas e em seus conhecimentos,
a) identifique todos os Eixos de Integração com impacto direto sobre o mercado externo
brasileiro, analisando, particularmente, o Eixo de Integração 9. Explique.
b) identifique e analise dois possíveis impactos ambientais do Eixo de Integração 8.
148 - (FUVEST SP)
Anualmente, as principais bacias hidrográficas do mundo fazem ingressar nos oceanos
dezenas de bilhões de toneladas de partículas sólidas removidas das áreas continentais,
resultantes do trabalho erosivo das águas correntes superficiais. Observe o mapa:
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PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNDO

World Atlas of Geomorphic Features, 1980 e Milliman, J.D., 2011. Adaptado.
A bacia hidrográfica Ganges-Brahmaputra, se comparada à do Amazonas, produz 3,4 vezes
mais sedimentos por unidade de área, tendo, aproximadamente, 1/4 da área de drenagem
e 18% da vazão média da bacia hidrográfica amazônica.
Comparando-se os dados acima apresentados, a posição geográfica e o uso do solo nessas
áreas, identifique um fator responsável pela
a) quantidade relativamente baixa da produção anual de sedimentos, por unidade de
área, da bacia hidrográfica amazônica. Explique;
b) elevada produção anual de sedimentos, por unidade de área, da bacia hidrográfica
Ganges-Brahmaputra. Explique.
149 - (FUVEST SP)
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Com base nas charges e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
a) Apesar da grave crise econômica que atingiu alguns países da Zona do Euro, entre os
quais a Grécia, outras nações ainda pleiteiam sua entrada nesse Bloco.
b) A ajuda financeira dirigida aos países da Zona do Euro e, em especial à Grécia, visou
evitar o espalhamento, pelo mundo, dos efeitos da bolha imobiliária grega.
c) Por causa de exigências dos credores responsáveis pela ajuda financeira à Zona do
Euro, a Grécia foi temporariamente suspensa desse Bloco.
d) Com a crise econômica na Zona do Euro, houve uma sensível diminuição dos fluxos
turísticos internacionais para a Europa, causando desemprego em massa, sobretudo na
Grécia.
e) Graças à rápida intervenção dos países membros, a grave crise econômica que atingiu
a Zona do Euro restringiu-se à Grécia, França e Reino Unido.
150 - (FUVEST SP)
Grandes lagos artificiais de barragens, como o Nasser, no Rio Nilo, o Three Gorges, na
China, e o de Itaipu, no Brasil, resultantes do represamento de rios, estão entre as obras de
engenharia espalhadas pelo mundo, com importantes efeitos socioambientais.
Acerca dos efeitos socioambientais de grandes lagos de barragens, considere as afirmações
abaixo.
I.

Enquanto no passado, grandes lagos de barragem restringiam-se a áreas de planície,
atualmente, graças a progressos tecnológicos, situam-se, invariavelmente, em regiões
planálticas, com significativos desníveis topográficos.
II. A abertura das comportas que represam as águas dos lagos de barragens impede a
ocorrência de processos de sedimentação, assim como provoca grandes enchentes a
montante.
III. Frequentes desalojamentos de pessoas para a implantação de lagos de barragens
levaram ao surgimento, no Brasil, do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB.
IV. Por se constituírem como extensos e, muitas vezes, profundos reservatórios de água,
grandes lagos de barragens provocam alterações microclimáticas nas suas
proximidades.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
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b)
c)
d)
e)

I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

151 - (FUVEST SP)
Observe a Carta Topográfica abaixo, que representa a área adquirida por um produtor
rural.

Em parte da área acima representada, onde predominam menores declividades, o produtor
rural pretende desenvolver uma atividade agrícola mecanizada. Em outra parte, com
maiores declividades, esse produtor deseja plantar eucalipto.
Considerando os objetivos desse produtor rural, as áreas que apresentam,
respectivamente, características mais apropriadas a uma atividade mecanizada e ao plantio
de eucaliptos estão nos quadrantes
a)
b)
c)
d)
e)

sudeste e nordeste.
nordeste e noroeste.
noroeste e sudeste.
sudeste e sudoeste.
sudoeste e noroeste.

152 - (FUVEST SP)
Leia o texto e observe o mapa.
Em 1884, durante um congresso internacional, em Washington, EUA, estabeleceu-se um
padrão mundial de tempo. A partir de então, ficou convencionado que o tempo padrão
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teórico, nos diversos países do mundo, seria definido por meridianos espaçados a cada 15º,
tendo como origem o meridiano de Greenwich, Inglaterra (Reino Unido).

Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação: João, que vive
na cidade de Pequim, China, recebe uma ligação telefônica, às 9h da manhã de uma
segunda-feira, de Maria, que vive na cidade de Manaus, Brasil. A que horas e em que dia da
semana Maria telefonou?
a)
b)
c)
d)
e)

21h do domingo.
17h do domingo.
21h da segunda-feira.
17h da terça-feira.
21h da terça-feira.

153 - (FUVEST SP)
Observe os gráficos.
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Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
a) O comércio bilateral entre China e África cresceu timidamente no período e envolveu,
principalmente, bens de capital africanos e bens de consumo chineses.
b) As exportações chinesas para a África restringem-se a bens de consumo e produtos
primários destinados a atender ao pequeno e estagnado mercado consumidor
africano.
c) A implantação de grandes obras de engenharia, com destaque para rodovias
transcontinentais, ferrovias e hidrovias, associa-se ao investimento chinês no setor da
construção civil na África.
d) O agronegócio foi o principal investimento da China na África em função do
exponencial crescimento da população chinesa e de sua grande demanda por
alimentos.
e) O investimento chinês no setor minerador, na África, associa-se ao crescimento
industrial da China e sua consequente demanda por petróleo e outros minérios.
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154 - (FUVEST SP)
Observe os mapas com as maiores aglomerações urbanas no mundo.
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Com base nos mapas e em seus conhecimentos,
a) identifique um fator natural e um fator histórico que favoreceram a concentração de
cidades mais populosas na Europa Ocidental, no ano de 1900. Explique.
b) explique o processo de urbanização mundial considerando o mapa III.
155 - (FUVEST SP)
Os centros de inovação tecnológica são exemplos de transformações espaciais originados
da chamada Terceira Revolução Industrial.

Com base no mapa e em seus conhecimentos,
a) aponte duas características da Terceira Revolução Industrial que favoreceram o
aparecimento dos centros de inovação tecnológica. Explique.
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b) identifique e caracterize o conjunto de centros de inovação tecnológica destacado na
porção sudoeste dos Estados Unidos.
156 - (FUVEST SP)
A agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, “EPA”, estima que 30 a 40 milhões de
computadores pessoais são descartados anualmente no mundo. O programa ambiental das
Nações Unidas, “UNEP”, calcula em 50 milhões de toneladas anuais a produção mundial de
lixo eletrônico, “e-waste”. Os maiores produtores desse tipo de dejetos são os Estados
Unidos, a Europa e o Japão, os quais reciclam cerca de 30% deles, sendo o restante
exportado principalmente para a China, países da África, Índia e Paquistão.
National Geographic – High-Tech Trash, 2008. Adaptado.
a) Aponte um motivo pelo qual os países desenvolvidos exportam parte de seu lixo
eletrônico. Explique.
b) Indique um motivo pelo qual países pobres, ou em desenvolvimento, aceitam receber
o lixo eletrônico proveniente de países exportadores desse lixo. Explique.
157 - (FUVEST SP)
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No mapa estão assinaladas importantes áreas de conflito envolvendo países da América do
Sul.
Com base no mapa e em seus conhecimentos,
a) identifique e explique o principal tipo de conflito existente nas duas regiões
assinaladas com a letra A;
b) identifique e explique o principal tipo de conflito existente nas duas regiões
assinaladas com a letra B.
158 - (FUVEST SP)
Entre as características que distinguem a água do mar das águas dos rios continentais,
destaca-se a alta concentração de sal. Pensando-se na escala planetária, essa concentração
não é, todavia, a mesma em todos os lugares e varia conforme se pode ver no planisfério
abaixo.

Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre as zonas climáticas, a
precipitação atmosférica e a hidrografia do planeta,
a) explique um fator natural responsável pela menor concentração de sal das águas
oceânicas nas proximidades dos polos;
b) identifique e explique uma causa da diminuição da salinidade das águas oceânicas em
direção ao continente africano na área assinalada.
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159 - (FUVEST SP)
Observe o mapa da distribuição dos drones (veículos aéreos não tripulados)
norte�americanos na África e no Oriente Médio.

Em suas declarações, o governo norte-americano justifica o uso dos drones,
principalmente, como
a) proteção militar a países com importantes laços econômicos com os EUA,
principalmente na área de minerais raros.
b) necessidade de proteção às embaixadas e outras legações diplomáticas norteamericanas em países com trajetória comunista.
c) meio de transporte para o envio de equipamentos militares ao Irã, com a finalidade de
desmonte das atividades nucleares.
d) um dos pilares da sua estratégia de combate ao terrorismo, principalmente em regiões
com importante atuação tribal/terrorista.
e) reforço para a megaoperação de espionagem, executada em 2013, que culminou com
o asilo de Snowden na Rússia.
160 - (FUVEST SP)
O gráfico abaixo exibe a distribuição percentual do consumo de energia mundial por tipo
de fonte.
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Com base no gráfico e em seus conhecimentos, identifique, na escala mundial, a afirmação
correta.
a) A queda no consumo de petróleo, após a década de 1970, é devida à acentuada
diminuição de sua utilização no setor aeroviário e, também, à sua substituição pela
energia das marés.
b) O aumento relativo do consumo de carvão mineral, a partir da década de 2000, está
relacionado ao fato de China e Índia estarem entre os grandes produtores e
consumidores de carvão mineral, produto que esses países utilizam em sua crescente
industrialização.
c) A participação da hidreletricidade se manteve constante, em todo o período, em
função da regulamentação ambiental proposta pela ONU, que proíbe a implantação de
novas usinas.
d) O aumento da participação das fontes renováveis de energia, após a década de 1980,
explica-se pelo crescente aproveitamento de energia solar, proposto nos planos
governamentais, em países desenvolvidos de alta latitude.
e) O aumento do consumo do gás natural, ao longo de todo o período coberto pelo
gráfico, é explicado por sua utilização crescente nos meios de transporte, conforme
estabelecido no Protocolo de Cartagena.
161 - (FUVEST SP)
O local e o global determinam-se reciprocamente, umas vezes de modo congruente e
consequente, outras de modo desigual e desencontrado. Mesclam-se e tensionam-se
singularidades, particularidades e universalidades. Conforme Anthony Giddens, “A
globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais em escala
mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são
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modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um
processo dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção
inversa às relações muito distanciadas que os modelam. A transformação local é,
assim,uma parte da globalização”.
Octávio Ianni, Estudos Avançados. USP. São Paulo, 1994. Adaptado.
Neste texto, escrito no final do século XX, o autor refere-se a um processo que persiste no
século atual. A partir desse texto, pode-se inferir que esse processo leva à
a)
b)
c)
d)
e)

padronização da vida cotidiana.
melhor distribuição de renda no planeta.
intensificação do convívio e das relações afetivas presenciais.
maior troca de saberes entre gerações.
retração do ambientalismo como reação à sociedade de consumo.

162 - (FUVEST SP)
Na atualidade, o número de pessoas atingidas por desastres naturais, no mundo, vem
aumentando. Em 2012, foram registrados 905 grandes eventos desse tipo no planeta.
Esses eventos podem ser de natureza geofísica, climática, meteorológica e hidrológica,
entre outras.

Münchener Rückversicherungs-Gessellschaft,
Geo Risks Research, 2012. Adaptado.
No mapa acima, estão indicadas áreas mais suscetíveis à ocorrência de alguns tipos de
desastres naturais.
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A área assinalada no mapa e os fenômenos mais suscetíveis de nela ocorrer estão
corretamente indicados em:
1
a)

encontroda placa do P acífico com a da..
2

b)

Terremoto e vulcanismo intensos,com

presençade falhas ativasresultantes do
América do Norte.
Entradasde fortes ondasde frio,.

provenientes do avanço de massas de ar árticas,..
provocandoo congelamento do lençol..
freático.
3 Longosperíodosde estiagem,com..
incêndiosflorestaise tempestades elétricas

c)

resultantes da.
ocorrência.de centrosde alta.pressão
4

d)

estacionários.
Formação de tufões, que são centrosde muito..

baixa pressãoe grandemobilidade,..
responsáveis por fortes vendavais, em regiões
litorâneas.
5 Fortes tormentas concentradas no verão,

e)

consequência da entrada de frentes frias com
ocorrência. de deslizamentos de terra e queda..
brusca de temperatura.

163 - (FUVEST SP)
A Coreia do Sul e a Coreia do Norte têm populações com a mesma composição étnica, mas
modelos políticos e econômicos contrastantes.

Exame, abril de 2013. Adaptado.
Com base nas informações acima e em seus conhecimentos,
a) descreva o processo de divisão política que levou à formação desses dois países
situados na península da Coreia, caracterizando seus respectivos regimes políticos;
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b) explique qual é a posição de cada um desses países em relação à questão nuclear
atual;
c) explique a situação atual de cada um desses dois países, no contexto das exportações
mundiais. Justifique com exemplos.
164 - (FUVEST SP)
Analise os dados de população e o PNB (Produto Nacional Bruto) da União Europeia e da
Índia, apresentados abaixo.

Com base nessas informações e em seus conhecimentos,
a) discuta a relação população/PNB na União Europeia e na Índia e compare as
implicações sociais passíveis de serem inferidas dessas informações;
b) identifique um país asiático insular no qual a proporção entre população e PNB seja
semelhante à da União Europeia. Analise a atual inserção desse país no cenário
econômico mundial.
165 - (FUVEST SP)
Observe esta charge:
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a) Identifique e caracterize a situação histórica a que a charge se refere.
b) Explique quais são os principais elementos do desenho que permitem identificar a
posição de seu autor em relação à situação histórica nele representada.
166 - (FUVEST SP)
Observe estes mapas:

a) Identifique duas diferenças significativas entre os mapas, quanto à forma de
representação cartográfica.
b) Qual era o principal objetivo de cada mapa, considerando os diferentes contextos
históricos em que foram criados?
167 - (FUVEST SP)
Um tema recorrente no debate contemporâneo é a migração global. A Organização das
Nações Unidas estima que existam 232 milhões de migrantes em todo o mundo (ONU,
2013). Há, atualmente, mais mobilidade que em qualquer outra época da história mundial.
Comparando a migração atual com a do século XIX, é correto afirmar:
a) Até o século XIX, as nações norte-americanas destacaram-se como emissoras de
migrantes, enquanto, hoje em dia, encontram-se entre as principais receptoras desses
fluxos, sobretudo os originários do continente africano.
b) Diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço
diferenciador na atualidade, pois remessas enviadas por migrantes originários de
nações pobres, como Haiti e Jamaica, são, muitas vezes, utilizadas para sustentar suas
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famílias no país de origem, além de representarem parte significativa do PIB desses
países.
c) Países europeus, como Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, foram importantes emissores
de migrantes no século XIX e continuam a figurar, hoje em dia, dentre os países com
maior fluxo migratório para os EUA.
d) No século XIX, a emissão e a recepção de migrantes concentravam-se na Europa,
enquanto, na atualidade, a emissão restringe-se à América do Sul e a recepção tem
alcance global.
e) O movimento migratório do continente africano para a Ásia foi significativo no século
XIX e, atualmente, apresenta importante crescimento decorrente de políticas de
cooperação internacional (Ásia/África) para o desenvolvimento socioeconômico
africano, especialmente para Angola e África do Sul.
168 - (FUVEST SP)
O grupo Boko Haram, autor do sequestro, em abril de 2014, de mais de duzentas
estudantes, que, posteriormente, segundo os líderes do grupo, seriam vendidas, nasceu de
uma seita que atraiu seguidores com um discurso crítico em relação ao regime local.
Pregando um islã radical e rigoroso, Mohammed Yusuf, um dos fundadores, acusava os
valores ocidentais, instaurados pelos colonizadores britânicos, de serem a fonte de todos os
males sofridos pelo país. Boko Haram significa “a educação ocidental é pecaminosa” em
haussa, uma das línguas faladas no país.
www.cartacapital.com.br. Acessado em 13/05/2014. Adaptado.
O texto se refere:
a) a uma dissidência da Al-Qaeda no Iraque, que passou a atuar no país após a morte de
Sadam Hussein.
b) a um grupo terrorista atuante nos Emirados Árabes, país economicamente mais
dinâmico da região.
c) a uma seita religiosa sunita que atua no Sul da Líbia, em franca oposição aos xiitas.
d) a um grupo muçulmano extremista, atuante no Norte da Nigéria, região em que a
maior parte da população vive na pobreza.
e) ao principal grupo religioso da Etiópia, ligado ao regime político dos tuaregues, que
atua em toda a região do Saara.
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169 - (FUVEST SP)
O efeito estufa e o lixo são, talvez, as duas manifestações mais contraditórias da
vontade de dominação da natureza posta em prática pela racionalidade instrumental e sua
tecnociência. Com o objetivo de aumentar a produtividade, que na prática significa
submeter os tempos de cada ente, seja ele mineral, vegetal ou animal, a um tempo da
concorrência e da acumulação de capital, esqueceu-se de que todo trabalho dissipa energia
sob forma de calor (efeito estufa) e que a desagregação da matéria, ao longo do tempo,
torna-a irreversível (lixo).
Carlos W. Porto-Gonçalves. A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. Adaptado.
Conforme o excerto acima, é correto afirmar:
a) Com o aumento da produtividade, será possível vencer o efeito estufa e superar o
problema da produção de lixo.
b) A humanidade superou os problemas decorrentes da produção de lixo, graças à
racionalidade instrumental e à tecnociência.
c) Os tempos da concorrência e da acumulação de capital vêm sendo subordinados ao
tempo da natureza.
d) A aceleração do tempo de acumulação de capital permite eliminar a irreversibilidade
da produção do lixo.
e) A busca pelo aumento da produtividade impõe a diferentes elementos da natureza o
tempo dos interesses capitalistas.
170 - (FUVEST SP)
Observe a figura, com destaque para a Dorsal Atlântica.

Student Atlas of the World. National Geographic, 2009.
Avalie as seguintes afirmações:
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I.

Segundo a teoria da tectônica de placas, os continentes africano e americano
continuam se afastando um do outro.
II. A presença de rochas mais jovens próximas à Dorsal Atlântica comparada à de rochas
mais antigas, em locais mais distantes, é um indicativo da existência de limites entre
placas tectônicas divergentes no assoalho oceânico.
III. Semelhanças entre rochas e fósseis encontrados nos continentes que, hoje, estão
separados pelo Oceano Atlântico são consideradas evidências de que um dia esses
continentes estiveram unidos.
IV. A formação da cadeia montanhosa Dorsal Atlântica resultou de um choque entre as
placas tectônicas norte-americana e africana.
Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

171 - (FUVEST SP)
Observe o mapa.
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a) Explique uma razão do expansionismo japonês nas décadas de 1930 e 1940.
b) Aponte um país atual da região da antiga Indochina Francesa, destacada no mapa, e
caracterize sua posição no contexto industrial mundial do século XXI.
172 - (FUVEST SP)
Observe o mapa.

Com base no mapa e em seus conhecimentos sobre os EUA,
a) aponte duas razões da importância geopolítica desse país, na atualidade, considerando
sua localização e dimensão territorial;
b) explique a importância econômica, para esse país, da região circundada no mapa,
considerando os recursos naturais e os aspectos humanos.
173 - (FUVEST SP)
Observe o mapa a seguir.
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a) Aponte, sobre a região ártica, um interesse geoeconômico, indicando três países nele
envolvidos.
b) Explique a ocorrência de um impacto ambiental relacionado a uma importante
atividade econômica desenvolvida nessa região.
174 - (FUVEST SP)
A partir das imagens a seguir, pode-se inferir a progressão do delta do rio Huang Ho (Rio
Amarelo), na costa leste da China, famoso pelo transporte de sedimentos conhecidos por
loess. De 1979 a 2000, alterou-se consideravelmente a morfologia do delta, com o
aparecimento de feições recentes sobrepostas a outras, que levaram milhões de anos para
se formar.

Terra Frágil; O que está acontecendo com o nosso planeta?
São Paulo: Editora Senac, 2009. Adaptado.
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Com base na comparação entre as imagens de satélite e em seus conhecimentos, assinale a
afirmação correta.
a) A situação verificada deve-se aos efeitos das ondas e marés que comandam a
deposição de sedimentos no delta, sem haver influência continental no processo, já
que a topografia costeira permite que o oceano alcance o interior do continente.
b) A modificação na morfologia deve-se às grandes chuvas que ocorrem a montante
desse delta e, por tratar-se de drenagem endorreica, o rio carrega considerável volume
de sedimentos grosseiros e blocos rochosos, que, aos poucos, depositam-se ao longo
da costa.
c) Além de haver nesse sistema deltaico uma característica carga detrítica fina que,
praticamente, excede a capacidade do rio de transportar material erodido e carregado,
a modificação verificada foi ampliada pela ocupação antrópica, influenciando o regime
deposicional.
d) O delta é resultante de mudanças climáticas provocadas pela ação humana na
exploração de recursos no golfo chinês, nas estações mais quentes e chuvosas,
ocasionando a retração da foz e o rebaixamento dos níveis das marés, com o
aparecimento dos bancos de areia sobressalentes.
e) As modificações no delta devem-se ao fato de essa região caracterizar-se como um
sistema lacustre, onde há acumulação de matéria orgânica decorrente das inundações
provocadas pela construção da barragem da usina hidrelétrica de Três Gargantas.
175 - (FUVEST SP)

Folha de S. Paulo, 19/12/2014.
Tendo em vista o que a charge pretende expressar e a data de sua publicação, dentre as
legendas propostas abaixo, a mais adequada para essa charge é:
a) Suspensão do embargo econômico a Cuba por parte dos EUA.
b) Devolução aos cubanos da área ocupada pelos EUA em Guantánamo.
c) Fim do embargo das exportações petrolíferas cubanas.
d) Retomada das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba.
e) Transferência de todos os presos políticos de Guantánamo, para prisões norteamericanas.
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176 - (FUVEST SP)
Há dois lados na divisão internacional do trabalho [DIT]: um em que alguns países
especializam-se em ganhar, e outro em que se especializaram em perder. Nossa comarca
do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce: especializou-se em perder
desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e
fincaram os dentes em sua garganta. Passaram os séculos, e a América Latina aperfeiçoou
suas funções. Este já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a
imaginação era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de ouro e as montanhas
de prata. Mas a região continua trabalhando como um serviçal. Continua existindo a
serviço de necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, cobre e carne,
frutas e café, matérias- primas e alimentos, destinados aos países ricos que ganham,
consumindo-os, muito mais do que a América Latina ganha produzindo-os.
Eduardo Galeano. As Veias Abertas da América Latina.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. Adaptado.
Sobre a atual Divisão Internacional do Trabalho (DIT), no que diz respeito à mineração na
América Latina, é correto afirmar:
a) O México é o país com maior produção de carvão, cuja exportação é controlada por
capital canadense. Para tal situação, o padrão de dominação Norte/Sul na DIT,
mencionado pelo autor, é praticado no mesmo continente.
b) A Colômbia ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês, por meio de
empresas privatizadas nos dois últimos governos bolivarianos, o que realça sua posição
no cenário econômico internacional, rompendo a dominação Norte/Sul.
c) O Chile destaca-se pela extração de cobre, principalmente na sua porção centro-norte,
que é, em parte, explorado por empresas transnacionais, o que reitera o padrão da DIT
mencionado pelo autor.
d) A Bolívia destaca-se como um dos maiores produtores de ferro da América Latina, e,
recentemente, o controle de sua produção passou a ser feito por Conselhos Indígenas.
Essa autonomia do País permitiu o rompimento da dominação estadunidense.
e) O Uruguai é o principal produtor mundial de prata, e o controle de sua extração é feito
por empresas transnacionais. Nesse caso, mantém-se o padrão da inserção do país na
DIT mencionada pelo autor.
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177 - (FUVEST SP)
O vento é o movimento do ar em relação à superfície terrestre. Ele se deve à existência de
gradientes de pressão atmosférica, e sua distribuição é representada pelas isóbaras (linhas
com o mesmo valor de pressão atmosférica). O vento também sofre influências do
movimento de rotação da Terra, podendo_se destacar, entre outras, a força de desvio
conhecida por efeito Coriolis. Esse efeito atua sobre os ventos deslocando sua trajetória ao
longo das isóbaras, conforme os hemisférios do planeta.
A. Tubelis & F. J. L. Nascimento, Meteorologia Descritiva:
Fundamentos e Aplicações Brasileiras. São Paulo: Nobel, 1983. Adaptado.
Com base no texto e em seus conhecimentos, em relação aos centros de alta pressão (A),
pode-se representar corretamente a circulação dos ventos nos Hemisférios Sul (HS) e Norte
(HN), conforme o esquema indicado em:
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178 - (FUVEST SP)

Sobre as 20 aglomerações urbanas mais populosas do mundo, conforme gráfico ao lado, é
correto afirmar:
a) A maioria delas se encontra na Ásia, e, dentre estas, predominam as localizadas em
países com economias desenvolvidas ou em desenvolvimento.
b) Mais de 50% delas encontram-se em países desenvolvidos, com alto PIB e alta
distribuição de renda.
c) 50% delas estão localizadas na América Latina, em países subdesenvolvidos e pouco
industrializados.
d) 25% delas estão em países da Europa Oriental, em que há boa distribuição de renda e
serviços públicos essenciais gratuitos.
e) O segundo maior número dessas aglomerações encontra-se em países da África, as
quais se caracterizam por baixo IDH.
179 - (FUVEST SP)
Observe o mapa abaixo e leia o texto a seguir.
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O terremoto ocorrido em abril de 2015, no Nepal, matou por volta de 9.000 pessoas e
expôs um governo sem recursos para lidar com eventos geológicos catastróficos de tal
magnitude (7,8 na Escala Richter). Índia e China dispuseram-se a ajudar de diferentes
maneiras, fornecendo desde militares e médicos até equipes de engenharia, e também por
meio de aportes financeiros.
Considere os seguintes motivos, além daqueles de razão humanitária, para esse apoio ao
Nepal:
I.

interesse no grande potencial hidrológico para a geração de energia, pois a Cadeia do
Himalaia, no Nepal, representa divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios
Ganges e Brahmaputra, caracterizando densa rede de drenagem;
II. interesse desses países em controlar o fluxo de mercadorias agrícolas produzidas no
Nepal, através do sistema hidroviário Ganges-Brahmaputra, já que esse país limita-se,
ao sul, coma Índia e, ao norte, coma China;
III. necessidades da Índia e, principalmente, da China, as quais, com o aumento da
população e da urbanização, demandam suprimento de água para abastecimento
público, tendo em vista que o Nepal possui inúmeros mananciais.
Está correto o que se indica em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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180 - (FUVEST SP)
Se não conseguirmos uma distribuição justa dos refugiados, muitos vão questionar
Schengen e isso é algo que não queremos. [Declaração da chanceler alemã, Angela Merkel.]
O Estado de S. Paulo, 01/09/2015.
A Europa vive uma das mais graves crises migratórias de sua história recente. Segundo a
Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), são esperados ao menos 1,4 milhão
de refugiados entre 2015 e 2016.
O Estado de S. Paulo, 19/10/2015.
Considerando o contexto da União Europeia (UE), as informações acima e as respectivas
datas de publicação, responda:
a) O que é o Espaço Schengen?
b) O que é a Zona do Euro? Cite um país da UE que não faz parte dessa Zona.
c) Explique qual foi o posicionamento da UE e o papel da Alemanha frente à
intensificação desse fluxo migratório.
181 - (FUVEST SP)
O estrato entre a crosta e a atmosfera, onde ocorre vida no planeta Terra, caracteriza�se
por apresentar trocas de matéria e energia, o que influi na distribuição de biomassa e
biodiversidade no planeta. Os fenômenos de radiação solar (R) e de precipitação (P) estão
diretamente correlacionados com a distribuição da biomassa e da biodiversidade e variam,
emgrande medida, latitudinalmente. Demodo geral, quanto mais quente e mais úmida for
uma região, maiores serão a biomassa e a biodiversidade das espécies; por outro lado,
quanto mais fria e mais seca for a região, menores serão tanto a biomassa quanto a
biodiversidade das espécies.
a) Com base nas informações fornecidas e em seus conhecimentos, represente no gráfico
da página de resposta a localização do extremo com maior biomassa e biodiversidade e
os dois extremos com menor biomassa e biodiversidade. Para a representação, utilize a
legenda indicada.
b) Indique outro fator, além da radiação solar e da precipitação, que pode afetar a
distribuição de biomassa e de biodiversidade no planeta. Explique, apontando dois
exemplos.
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182 - (FUVEST SP)
Considere a matriz energética mundial.

a) Identifique, com base no quadro acima, uma fonte de energia que é considerada a
maior responsável tanto pelo efeito estufa quanto pela formação da chuva ácida.
Justifique sua resposta.
b) Identifique a principal fonte de energia usada nas usinas hidrelétricas, no Brasil, e
explique uma vantagem quanto ao uso desse recurso natural.
c) Identifique, com base no quadro acima, as fontes de energia usadas nas usinas
termelétricas, no Brasil, e explique uma desvantagem de ordem econômica que elas
apresentam.
183 - (FUVEST SP)
Considere este mapa, que representa uma região com histórico de migrações e disputas
territoriais e que já abrigou, desde antes da Era Cristã, várias civilizações.

a) Mencione duas características da bacia hidrográfica dos rios Tigre/Eufrates,
relacionando-as com sua ocupação na Antiguidade. Justifique.
b) Identifique um importante conflito que, atualmente, ocorre na área indicada no mapa
e apresente uma motivação político-religiosa para esse conflito.
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GABARITO:
1) Gab: B
2) Gab: D
3) Gab: A
4) Gab: C
5) Gab: B
6) Gab: C
7) Gab: B
8) Gab: E
9) Gab: A
10) Gab: B
11) Gab: E
12) Gab: C
13) Gab: A
14) Gab: C
15) Gab: A
16) Gab: A
17) Gab: D
18) Gab: C
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19) Gab: C
20) Gab: B
21) Gab: D
22) Gab: E
23) Gab: B
24) Gab: B
25) Gab: A
26) Gab: C
27) Gab: D
28) Gab: E
29) Gab: A
30) Gab:
a) Com o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Coréia foi dividida em duas zonas de
ocupação, uma americana (ao sul) e outra soviética (ao norte). Com o fracasso das
negociações para a reunificação do país, em 1948 foram criados dois novos Estados: ao
sul, a República da Coréia, e, ao norte, a República Democrática Parlamentarista da
Coréia. Os dois países tornaram-se rivais, chegando inclusive a se confrontarem
militarmente entre 1950 e 1953 — conflito que ficou conhecido como a Guerra da
Coréia. Desde então, suas estruturas política e econômica são completamente diferentes
nos mais variados aspectos.
Nos dias atuais, a Coréia do Sul possui um regime político baseado em uma democracia
representativa, com eleições pluripartidárias, imprensa livre e considerável liberdade de
expressão. Assentada num regime capitalista de produção, a economia sul-coreana gira
em torno da lógica do livre mercado, com alta produtividade, estando plenamente
integrada às relações econômicas mundiais. Atualmente, o seu produto interno bruto já
114
www.projetomedicina.com.br

se encontra entre os quinze maiores do mundo, o que demonstra a vitalidade de sua
economia (mesmo tendo sido abalada fortemente pela crise asiática de 1997). Já na
Coréia do Norte, o regime político é dos mais fechados do mundo, com ausência de
eleições, de liberdade de expressão e imprensa controlada. O país declara-se como uma
república parlamentarista de modelo socialista e partido único. Sua economia também
segue o modelo socialista, sendo totalmente estatizada e se definindo a partir da
planificação imposta pelo partido comunista. Nos últimos vinte anos, este modelo
econômico vem dando claros sinais de esgotamento, com queda generalizada da
produção e deterioração das condições de vida da sua população.
b) Depois de cinco décadas de enorme rivalidade e ainda tecnicamente em guerra (por não
se ter assinado um tratado de paz definitivo depois da Guerra da Coréia), pela primeira
vez as duas Coréias demonstram uma real vontade política de aproximação e melhoria
de suas relações. Muitos exemplos podem comprovar essa nova fase, como a visita do
presidente sul-coreano à Coréia do Norte, o reencontro de famílias divididas há décadas
pelo paralelo 38º (a linha imaginária que desde 1945 separa as duas Coréias), ou mesmo
o exemplo fornecido pela própria questão: o desfile conjunto das duas delegações nos
jogos olímpicos de Sidney.
Na realidade, a partir dos anos 90, com o final da Guerra Fria e sua clássica bipolaridade
ideológica, surge no mundo inteiro um ambiente geopolítico mais favorável ao processo
de negociações políticas de vários conflitos no mundo. AIrlanda do Norte, o Camboja, a
América Central e a questão Árabe-Israelense são alguns exemplos que se enquadram
dentro deste novo contexto. Assim, a península da Coréia parece estar reproduzindo em
escala regional um fenômeno mais amplo que, longe de significar o final absoluto dos
conflitos regionais, aponta pelo menos para a resolução parcial ou às vezes até definitiva
de alguns desses conflitos históricos.
31) Gab:
a) O consumo de água nos Estados Unidos, em 1995, era inferior a 20% do total disponível.
Embora esse país utilizasse grande volume desse recurso, devido ao uso intensivo de
irrigação, à elevada industrialização e à numerosa população, a quantidade de água
utilizada sobre o total disponível era relativamente pequena, graças à grande
disponibilidade de recursos hídricos de que dispunha. A previsão de consumo entre 20 e
40% do total disponível para 2025 é preocupante, mas está longe da situação de alerta
dos países que atualmente utilizam (ou no futuro consumirão) mais de 40% do que
dispõem. Quanto à Índia, a situação era e será bem diferente. Pressionada por uma
enorme população absoluta (a segunda mundial), utilizava, já em 1995, quantidade de
água superior a 20% do total disponível, uma situação preocupante. O uso de mais de
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40% da água disponível em 2025 colocará o país em situação de alerta, o que sem
dúvida será trágico, dado o alto grau de pobreza que o caracteriza.
b) Esses países estão em situação pior que a do Brasil no que se refere ao consumo de
água. No Brasil, o consumo de água é (e deve permanecer em 2025) inferior a 10% do
total disponível, o que se explica, principalmente, pela abundância dos seus recursos
hídricos e pelo uso relativamente pequeno das técnicas de irrigação, reconhecidamente
uma das principais formas de utilização desse precioso líquido.
32) Gab:
a) Os sismos, também denominados terremotos, são tremores de curta duração da crosta
terrestre, normalmente originados a partir do movimento das placas tectônicas. A crosta
terrestre não se apresenta como uma capa rochosa contínua, mas sim como um
conjunto de sólidas placas assentadas sobre o manto, camada com comportamento
elástico. Os choques das placas são causadores de alterações no modelado da superfície,
dando origem a elevadas montanhas, fossas tectônicas, vulcões, terremotos e
maremotos em várias regiões do planeta. Portanto, os terremotos são agentes
transformadores da crosta terrestre, e, entre suas principais conseqüências, destacam-se
a destruição de áreas urbanas e rurais (represas, prédios, áreas residenciais, etc.) e a
formação de grandes falhas tectônicas.
b) A ausência de sismos de grande magnitude no Brasil deve-se principalmente à sua
localização geográfica. Situado na porção central da placa Sul-americana, distante das
bordas instáveis, esse país tem grande estabilidade tectônica.
33) Gab:
a) Nos Estados Unidos, a região Nordeste caracteriza-se pela concentração de indústrias
tradicionais — como as siderúrgicas, metalúrgicas, automotivas, químicas, alimentares,
ferroviárias — que, dadas as suas características, empregam numerosa mão-de-obra,
ocupada em formas de trabalho automatizadas e especializadas, típicas do sistema
fordista-taylorista de produção (mais antiga). Já na Costa Sudoeste, em que se situa a
Califórnia, que faz parte do Sun belt, encontramos tecnopólos de setores industriais de
alta tecnologia — como os de informática, de aeronáutica, computacionais e de
biotecnologia —, com ocupação mais intensiva de mão-de-obra altamente qualificada.
b) A localização industrial do Nordeste foi influenciada pela presença de abundante mãode-obra imigrante, amplo mercado consumidor urbano organizado desde a colonização
antiga, recursos tradicionais, como carvão e ferro, e facilidade de navegação lacustrefluvial no complexo dos Grandes Lagos. Na Costa Sudoeste, a localização industrial está
ligada à revolução tecnocientífica e ao crescimento econômico da Bacia do Pacífico,
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durante a segunda metade do século XX. Contribuíram também seus recursos minerais e
hidroelétricos, além de políticas governamentais de incentivo.
34) Gab: E
35) Gab: C
36) Gab: B
37) Gab: E
38) Gab: D
39) Gab: B
40) Gab: A
41) Gab:
O croqui da década de 1960 mostra um mundo dividido em três grandes partes. Essa forma
de divisão estava baseada na realidade geopolítica do pós-Segunda Guerra, quando o
mundo passou a se caracterizar pela bipolarização capitalismo-socialismo (sistemas políticoeconômicos antagônicos), que lançou a maior parte dos países (os subdesenvolvidos) a uma
posição secundária. A economia de cada uma dessas partes se caracterizava pelos seguintes
aspectos:
• Primeiro Mundo, formado pelos países capitalistas desenvolvidos: os Estados Unidos
viviam uma forte expansão econômica e já eram a maior potência do mundo desde o início
do século XX. A economia desse país passava por uma crescente internacionalização, por
meio de elevados volumes de empréstimos a países aliados, da criação de centenas de filiais
de empresas transnacionais em locais estratégicos e da ampliação do comércio externo.
Paralelamente, ocorria a ascensão do Japão à posição de segunda potência econômica
capitalista, graças a sua eficiente e rápida industrialização, e a reconstrução da Europa
Ocidental, com ajuda norte-americana (Plano Marshall), o que permitiu a formação de
novos pólos de desenvolvimento econômico na Alemanha, França, Reino Unido, Itália,
Bélgica e Países Baixos, entre outros.
• Segundo Mundo, formado pelos países socialistas: ocorria a multiplicação do número de
países socialistas (Europa Oriental, China, Cuba, etc), que por diferentes caminhos
procuravam organizar uma economia planificada. Em diferentes graus, muitos desses países
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conseguiram uma arrancada econômica razoável, retirando suas populações do quadro de
miséria em que viviam.
• Terceiro Mundo, formado pelos países subdesenvolvidos: nesse grupo, encontrava-se um
grave quadro social e econômico, em que dezenas de novas nações estavam conquistando a
sua independência formal, mas caíam em um processo de subordinação a um dos pólos de
poder geopolítico criados pela Guerra Fria. Arrasadas por séculos de exploração, a maior
parte dessas nações mantinha uma economia precária, apoiada em produções
agromineradoras.
O croqui da década de 1990 mostra o mundo da era da globalização, onde os centros de
decisão se concentram em algumas cidades, apropriadamente denominadas de cidades
globais. Essas aglomerações urbanas não são, necessariamente, metrópoles gigantescas.
Muitas cidades maiores do que algumas das apontadas no croqui não são classificadas
como cidades globais. Essa posição só é conquistada por aquelas que atingem um padrão
econômico específico, vinculado ao seu grau de relacionamento com o resto do mundo. Os
indicadores usados para classificar as cidades globais, dentre outros, incluem o número de
sedes e filiais de transnacionais, o tamanho da rede bancária, a qualidade e a quantidade de
serviços oferecidos, a oferta de mão-de-obra especializada e a capacidade dos meios de
comunicação. O mapa mostra que as cidades globais, ao mesmo tempo em que influenciam
os espaços geográficos próximos a elas, mantém uma rede de ligações mundiais, por onde
correm os intensos fluxos de informação, capitais e mercadorias, característicos do mundo
globalizado.
42) Gab:
a) O Afeganistão apresenta relevo predominantemente montanhoso, com elevadas
altitudes e vales profundos. Considerando-se os seus processos modeladores, as formas
de relevo do país têm sua gênese (origem) no deslocamento das placas tectônicas,
impulsionadas pela energia do interior da Terra. O choque horizontal entre a Placa IndoAustraliana e a Placa Euro-Asiática deu origem à orogênese, ou seja, à formação de
montanhas e cordilheiras (dobramentos modernos) durante a era Cenozóica Terciária.
b) Intemperismo é o conjunto de processos químicos, mecânicos e biológicos que acarretam
a decomposição das rochas. Na região em questão, a ocorrência de climas áridos e semiáridos faz com que os processos mecânicos (intemperismo físico) predominem na
modelação do relevo, por meio da ação da temperatura e do vento.
Nas regiões de climas secos, a erosão térmica ou solar é mais freqüente, e a alternância
de temperaturas altas e baixas gera a desagregação das rochas em fragmentos menores
(sedimentos) que são transportados pelos ventos. Estes, além de atuarem na modelação
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do relevo transportando e depositando sedimentos, também provocam erosão das
rochas, por atrito.
43) Gab:
a) Facilitam o ingresso ilegal em território da Espanha a partir do Marrocos as seguintes
características geográficas:
1ª a proximidade entre os dois países, que estão separados apenas pelo estreito de
Gibraltar;
2ª a localização do enclave espanhol de Ceuta no interior do território marroquino. Essa
cidade é o destino de muitos imigrantes ilegais africanos, que a utilizam como ponta-delança para ingressar na Espanha, apesar da existência de barreiras como muros e
câmeras ópticas.
b) Dentre as razões que levam as populações marroquinas e subsaarianas a deixar seus
países de origem, destacam-se:
1ª a pobreza, aprofundada pela crescente concentração de renda nas mãos das elites
locais, beneficiadas pelas exportações de recursos minerais, como o petróleo;
2ª a adversidade climática, caracterizada pelo deserto do Saara, que restringe o
aproveitamento das terras a atividades primárias que oferecem baixos rendimentos,
como o pastoreio nômade e a restrita agricultura de subsistência dos oásis.
Dentre os motivos que as atraem para a Espanha estão os econômicos, destacando-se:
1º a busca de trabalho;
2º a busca de melhores condições de vida.
Cumpre lembrar que esses fatores atrativos foram gerados sobretudo pelo vertiginoso
crescimento da economia da Espanha, verificado a partir de sua inserção no Mercado
Comum Europeu em 1986.
44) Gab:
a) Durante a ECO 92, no Rio de Janeiro, foi criada a Convenção de Mudanças Climáticas —
um órgão da ONU voltado para a promoção do diálogo e a busca de soluções de caráter
mundial para as questões relativas a esse tema — e foram acordadas medidas de
caráter geral, tais como:
— países industrializados, como EUA, Japão, Rússia e vários da Europa, comprometeram-se
a reduzir sua emissão de poluentes;
— países em desenvolvimento, como o Brasil, comprometeram-se a buscar tecnologias não
poluentes, esperando também obtê-las dos países desenvolvidos;
— todos os países assumiram o dever de monitorar e relatar a emissão de gases poluentes.
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b)

—
—
—
—
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Essa convenção foi facilmente aceita, pois, além de ter caráter generalista, foi
impulsionada pelo intenso debate que antecedeu a ECO 92.
O Protocolo de Kyoto foi assinado em 1997, firmando a intenção de se fiscalizar a
emissão de poluentes (especialmente CO2), estabelecer cotas para cada país e reduzir a
emissão dos países mais industrializados, além de estabelecer sanções financeiras para
países que não cumprissem os compromissos. Em 2000, o presidente dos EUA, George
W. Bush, recusou-se a ratificar o Protocolo, pois este acarretaria recessão econômica. A
não-ratificação imediata de Kyoto não significa uma oposição dos governos a sua
implementação: essa demora é típica das relações internacionais, seguindo os trâmites
legais da diplomacia.
Embora a questão aponte que o Brasil não ratificou o Protocolo de Kyoto (o que não é
verdade), foram abertas para o país as seguintes perspectivas de comércio
internacional:
receber indústrias estrangeiras que não podem mais emitir gases poluentes em seus
países de origem;
receber investimentos para a criação de equipamentos para tecnologia não poluente;
vender “cotas de poluição” e “cotas de produção de oxigênio” por florestas para os
países desenvolvidos que estiverem com suas cotas esgotadas;
receber verbas para preservação das florestas como fator de equilíbrio dos gases
poluentes;
produzir artigos que provocam a emissão de CO2, podendo se aproximar assim de suas
cotas de poluição.

45) Gab:
a) Nos países de industrialização tardia, a ocupação urbana foi acompanhada por grande
desigualdade, o que acabou agravando problemas sociais como a violência, a poluição,
a marginalidade, a escassez de transporte e, no caso da foto apresentada pela questão,
a precariedade de moradia. Com o crescimento das cidades, em uma proporção muito
grande e em um espaço de tempo muito curto, formou-se um excedente populacional
urbano com dificuldades para encontrar trabalho com salário que permitisse uma vida
digna. Essa problemática se agravou em razão do preço elevado dos aluguéis e imóveis.
Dessa forma, esses cidadãos ocuparam clandestina ou organizadamente áreas
inadequadas para moradia. Assim sendo, multiplicam-se favelas, cortiços, loteamentos
clandestinos.
b) Quanto à situação ambiental, podemos destacar os seguintes problemas:
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• Transformação dessas áreas em depósitos de lixo ou em receptáculos de esgotos sem
tratamento o que gera grande mortalidade de peixes e da fauna em geral, reduzindo o
faturamento dos pescadores, e compromete a vida da população aí residente.
• Redução da vegetação existente ao redor deste ambiente aquático, gerando a
destruição dos mananciais e reduzindo a oferta de água potável.
46) Gab: B
47) Gab: D
48) Gab: C
49) Gab: E
50) Gab: C
51) Gab:
a) Formação dos blocos econômicos regionais.

b) 1. NAFTA (Acordo de Livre-Comércio da América do Norte) Criado em 1992, entrou em
vigor em janeiro de 1994, sendo formado pelos EUA, Canadá e México. O NAFTA é um
instrumento de integração entre as economias dos países membros; nasceu para
consolidar o intenso comércio regional já existente na América do Norte e para enfrentar
a concorrência representada pela União Européia. O bloco visa à eliminação total das
barreiras alfandegárias entre os países membros num prazo de 15 anos a partir da data
de entrada em vigor (janeiro de 1994).
2. Mercosul (Mercado Comum do Sul) Criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, entra
em vigor em 1995, sendo formado por seis países: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai
(membros efetivos), Chile e Bolívia (membros associados). O bloco tem como objetivo
abolir progressivamente todas as barreiras alfandegárias entre os países membros,
visando ao livre-comércio, além da formação de uma união aduaneira, ou seja, os países
membros comprometem-se a manter a mesma alíquota de importações para
determinados produtos.
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3. ALCA (Área de Livre-Comércio das Américas) Bloco formado por 34 países americanos
(exceto Cuba) que tem como meta eliminar as barreiras alfandegárias entre eles, a partir
de 2005. Quando entrar em vigor, formará o maior bloco comercial do mundo, com mais
de 840 milhões de consumidores e um PIB superior a 10 trilhões de dólares. Os EUA
propõem a implementação de acordos parciais a partir do ano 2000, com abertura total
em 2005. O Brasil e os seus parceiros do Mercosul preferem o início do processo somente
em 2005. Apesar da pressão dos EUA para acordos parciais, vem prevalecendo a posição
dos países do Mercosul, que defendem a assinatura de um acordo geral.
52) Gab:
A perda de solo é conseqüência principalmente do uso inadequado da terra, por exemplo o
desmatamento generalizado e feito comumente através de queimadas que expõem o solo
ao impacto direto das chuvas e facilitam o escoamento superficial das águas. Por outro
lado, há ocupações de terras mais acidentadas e de encostas sem a utilização das técnicas
adequadas de curvas de nível e terraceamento que maximizam o processo erosivo e o
deslocamento de terra.
53) Gab:
a) Israel foi e continua sendo o principal aliado dos EUA nessa região por ser
historicamente o país que melhor representa e atende aos interesses geopolíticos norteamericanos numa área dominada pela cultura árabe-muçulmana.
b) No contexto da política externa atual dos EUA, de prioridade ao "combate ao
terrorismo", diminui a pressão sobre Israel para o reconhecimento de um Estado
Palestino e uma maior transigência nas negociações no "processo de paz".
54) Gab:
a) Uma primeira característica de influência da União Européia é se constituir como um
modelo ("efeito de demonstração") de integração supranacional, no qual o processo de
integração não se restringe apenas a uma área de livre-comércio de bens e serviços, mas
de um projeto complexo de criação dos Estados Unidos da Europa. Uma segunda
característica é de se constituir um grande mercado consumidor e produtor, no contexto
das trocas econômicas internacionais e no crescente comércio interblocos regionais.
Ainda uma terceira característica, a criação da chamada "Eurolândia", na qual o euro
passa a ser uma moeda comum e rival ao dólar como moeda de troca e de reserva.
b) A primeira é que grande parte dos países da UE servem de base da OTAN, o que mantém
a presença militar dos EUA no continente europeu. A segunda, a própria rivalidade
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histórica entre as principais potências da UE, que dificultaria um projeto de integração e
ação militares conjuntas.
55) Gab: B
56) Gab: D
57) Gab: A
58) Gab: D
59) Gab: E
60) Gab: A
61) Gab:
As paisagens de tundra e taiga são encontradas em regiões que estão submetidas a
invernos longos e rigorosos, o que ocorre nas proximidades dos Círculos Polares Ártico
(principalmente) e Antártico e nas regiões mais elevadas, abaixo da linha das neves eternas.
a) Tundra: Termo aplicado aos solos e à paisagem vegetal encontradas em regiões onde a
temperatura não ultrapassa os 10ºC e onde ocorrem bruscas mudanças de temperatura.
A vegetação é rasteira, composta por musgos e liquens, além de ervas diversas e
pequenos arbustos (Davis). O rigor do clima não permite o surgimento de vegetação
arbórea. (Adaptado de Melhoramentos – Dicionário de Geografia)
Quanto à forma de exploração econômica as regiões ocupadas por essa paisagem
apresentam o limite, onde rebanhos de animais de porte do grupo dos servos, obtêm sua
alimentação nos curtos verões. A existência de animais como o mink, atrai caçadores.
Seu aproveitamento econômico é, portanto, bastante reduzido.
Taiga: É uma mata encontrada após a tundra em áreas de latitude superior à 50º e . É
também conhecida como floresta boreal ou de coníferas. É uma mata de folhagem
perene, aciculifoliada (folhas em forma de agulhas), homogênea, aberta e de fácil
penetração. Os dois vegetais mais importantes são o pinheiro e o abeto.
É intensamente explorada no Canadá, norte da Europa e Rússia, dada a existência das
chamadas madeiras-moles, que fornecem celulose abundante para a produção de papel.
b) A sua exploração traz graves conseqüências ecológicas.
Tundra: Nos curtos verões a camada superficial do solo (gley ou permafrost) se degela,
tornando-se alagadiça. A destruição da camada vegetal facilita a erosão e as águas que
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escorrerão, levarão o húmus originário da decomposição vegetal, tornando o solo
completamente estéril.
Taiga: A destruição da floresta taiga trará vários problemas:
As árvores retêm a água, dificultando as enxurradas, que podem levar os solos que estão
sobre a mata.
As espécies de animais e aves que vivem nessas regiões perderão seu habitat, causando
grave desnível ao ecossistema.
Os inúmeros lagos glaciais que existem nessa região sofrerão assoreamento com a
retirada da mata, o que causará o desaparecimento de várias espécies de peixes e
outros animais aquáticos.
Nas áreas onde os declives são mais acentuados a mata impede os deslizamentos de
terras, que aumentarão significativamente no caso da retirada.

62) Gab:
A questão aborda o processo industrial no século XX, nas versões convencionalmente
chamadas fordista e pós-fordista.
a) A chamada era fordista caracterizou-se pela concentração industrial em algumas
regiões, como o Nordeste dos EUA, o vale do Ruhr, na Alemanha. A utilização de linhas
de montagem, onde os trabalhadores executavam uma só tarefa (repetitiva) acelerava a
produção e permitiu ampliar a concentração de capitais e, conseqüentemente, de poder.
A mão-de-obra, apesar das conquistas trabalhistas conseguidas principalmente após a
2ª Guerra Mundial, não participava do processo de acúmulo de capitais, sendo utilizada
de forma intensiva e cuja mais-valia (produção com que o trabalhador paga seu salário)
era recuperada com rapidez. A divisão do trabalho de Taylor, aplicada no Fordismo,
acentuou a dependência dos assalariados.
Nas duas últimas décadas do século XX, o progresso tecnológico modificou as velhas
receitas do modo de produção Ford-Taylor. O surgimento das linhas de produção
automatizadas, a informática, a menor dependência de matérias-primas naturais, a
reengenharia e o acirramento da competição internacional, levaram à uma nova noção
de produção, não mais a da maior quantidade, mas a do menor custo por unidade.
Assim, passou-se a investir em alta tecnologia, que depois é aplicada na produção de
bens, não mais em algumas áreas privilegiadas, mas sim onde os custos de produção
forem menores, em geral, nações do 3º Mundo, onde os salários são mais baixos e as
leis trabalhistas e ambientais menos rigorosas (ou não obedecidas).
Surgiu então o conceito de economias emergentes.
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b) No Fordismo o espaço industrial de produção estava concentrado em algumas regiões
que, já no século XIX, haviam se industrializado à mercê da existência de recursos como
o carvão (Pittsburg – Rhur – DonBass – Lancashire – Lorena – etc).
No século XX surgiram algumas concentrações industriais do mesmo tipo em áreas
produtoras de petróleo, em especial na região do Texas.
No Pós-Fordismo o espaço industrial se expande e a luta por mercados requer preços
competitivos. Esta situação foi inicialmente explorada nos anos 70 pelos japoneses que
com suas joint-ventures iniciam a produção barata e em larga escala, nos chamados
tigres-asiáticos. Os EUA e a CEE (hoje EU) seguem-lhe os passos. Surgiram várias novas
áreas dotadas de grandes parques industriais e com capacidade de produção em larga
escala. Vale lembrar que este fato é ilusório pois os capitais e a tecnologia empregados
na produção estão sobre o controle das nações centrais, para onde vão a maior parte
dos lucros.
63) Gab: C
64) Gab: E
65) Gab:
A questão aborda a Índia, o segundo mais populoso país do mundo, onde existe uma grande
diversidade étnica e religiosa.
a) A religião evoluiu com a ampliação da rizicultura. A população a pratica pelo processo
da jardinagem oriental, com o uso de mão-de-obra intensiva e dependente das chuvas
de Monção (Jun/Out). Surgiu assim uma religião ligada às forças da natureza que
permitiam grandes safras de arroz. A religião hinduista, politeista, é amplamente
dominante. A presença do Islã começa no século VIII, espalhando-se pelo país. A única
região onde são majoritários é a de Jamu-Caxemira, no norte do país.
Os sikhs constituem importante minoria, sua crença é resultado da união de conceitos
originários do Hinduismo e do Islã.
São maioria no estado do Punjab (noroeste do país), onde está sua cidade sagrada de
Amritsar. A presença de cristãos liga-se inicialmente à presença de portugueses e
holandeses, no século XVI. No século XVIII, a entrada dos ingleses significou a chegada
de missionários que trataram de converter o maior número possível de nativos.
b) A existência de grupos religiosos conflitantes num mesmo país é motivo para
instabilidade política. Os hinduistas, sendo ampla maioria, dominam politicamente o
país apesar da constituição dar participação no Congresso Nacional às minorias. Os mais
intensos conflitos envolvem as regiões onde o problema religioso liga-se a disputas
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territoriais e ao nacionalismo, em especial, na região de Jamu-Caxemira, onde os
muçulmanos(maioria) desejam a independência e na região do Punjab, onde os Sikhs
desejam maior autonomia.
66) Gab:
A questão aborda problemas geopolíticos importantes nos anos 90, na Iugoslávia e na
Indonésia.
a) Na Iugoslávia o problema origina-se na criação do país, em 1918, quando o
desmembramento dos impérios derrotados na 1ª Guerra Mundial, originou vários países,
entre os quais o país dos eslavos do sul, a Iugoslávia. Nesse país foram reunidos vários
grupos étnicos-religiosos rivais, como os Servios e os Croatas. Após a queda do
socialismo real 1992, as diferentes nacionalidades iniciaram a luta por sua
autodeterminação. A existência de um estado multi-étnico, a Bósnia, levou a uma guerra
genocida na primeira metade da década, a ação das tropas de intervenção da ONU,
embora atrasada foi decisiva para encerrar o conflito (vale lembrar que as tropas
permanecem na região). A existência de um estado maciçamente muçulmano, Kosovo,
localizado em local sagrado para os Sérvios, levou a outro genocídio(1998/99),
disfarçado como limpeza étnica. Na Indonésia, um gigantesco arquipélago situado entre
a Ásia e a Austrália congrega uma grande variedade de etnias e religiões, que tiveram
suas divergências abafadas pela longa ditadura Suharto. Após a queda do ditador
eclodiram várias revoltas de cunho nacionalista, com destaque para a do Timor-Leste.
b) A atuação da ONU foi criticada nos dois países. Em ambos os casos a demora em tomar
uma decisão firme, levou o descrédito à organização. Vale lembrar que a ONU sofre de
um problema estrutural que dificulta suas ações que é o poder de veto, no Conselho de
Segurança, formado por: EUA – Rússia – Reino Unido – França – China. É extremamente
difícil conciliar os interesses desses cinco países, sobre uma questão.
— No caso da Iugoslávia sua localização na Europa, próxima à Rússia, tradicional aliada
dos Sérvios (autora dos genocídios).
A situação só foi resolvida pela ação da OTAN, comandada à distância pelos EUA. O
receio de elevadas baixas, no caso das lutas estenderem-se ao solo, fez com que os
bombardeios tornarem-se a principal arma de ataque da OTAN. A ONU foi muito
criticada por não ter tomado uma atitude mais firme no episódio.
— A Indonésia havia ocupado e anexado irregularmente, sem o reconhecimento
internacional, a antiga colônia portuguesa do Timor Leste(1975/76). Motivos
geopolíticos ligados à Guerra Fria mantiveram a situação por mais de 25 anos. A crise
econômica dos Tigres Asiáticos e o descaso dos EUA com seu antigo aliado,
possibilitaram a independência de Timor Leste. A ONU foi duramente criticada pela
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demora em enviar tropas para deter o genocídio que estava sendo cometido pelas
milícias muçulmanas, contra a população de maioria católica.
67) Gab:
a) A integração econômica global é facilitada pelo uso da rede mundial de computadores,
pois essa tecnologia permite a comunicação e a troca de dados entre instituições
financeiras, investidores, empresas e organismos estatais de forma rápida e precisa. A
aceleração das comunicações facilita as relações comerciais, amplia os fluxos financeiros
e elimina as barreiras das fronteiras nacionais, contribuindo para o processo de
globalização.
b) O processo de integração favoreceu sobremaneira os grupos econômicos e sociais que já
estavam em um patamar de organização mais elevado e, ao mesmo tempo, ampliou o
processo de exclusão social e informacional daqueles grupos mais pobres e menos
preparados para o impacto da tecnologia. Isso significa que o processo de globalização
não inclui toda a população do planeta, servindo para ampliar as disparidades sócioeconômicas preexistentes.
68) Gab:
a) No continente africano, observam-se elevados índices de subnutrição (acima de 30% da
população), concentrados, sobretudo, na porção denominada África subsaariana,
localizada ao sul do deserto do Saara. Os países com menores índices de subnutrição do
continente concentram-se em três regiões: Meridional, Ocidental (também conhecida
como Golfo da Guiné) e Setentrional.
b) As três regiões com menores índices de subnutrição destacam-se por apresentar países
com a melhor estrutura econômica do continente, baseada, principalmente, na
agricultura de plantation e na exportação de minérios e petróleo. Os índices econômicos
mais expressivos facilitam os investimentos sociais e o combate mais eficaz de
problemas como a subnutrição. Os países com os mais elevados índices de subnutrição
do continente apresentam economias extremamente frágeis, amplamente ligadas à
agricultura de subsistência. Outro flagelo que assola vários países desse grupo são as
guerras civis que opõem diferentes grupos étnicos, somadas, muitas vezes, à deficiente
estrutura política. Tudo isso resulta em ciclos aparentemente intermináveis de golpes e
contra-golpes de Estado.
69) Gab:
a) Uma das características fundamentais da industrialização européia, em seus primórdios,
era a sua grande dependência de energia térmica, já que a maior parte da produção
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dependia das máquinas a vapor. Como conseqüência, a localização das indústrias estava
fortemente atrelada à presença do minério de carvão, a principal fonte de energia da
época. Marcas desse passado podem ainda ser encontradas no espaço geográfico
europeu, em zonas industriais antigas, onde ainda podem ser encontradas algumas
produções tradicionais, como siderurgia e tecelagem.
b) Os novos espaços industriais europeus caracterizam-se pela alta tecnologia, marcada
pela robotização das linhas de produção e intenso uso de informática. Dessa forma se
libertaram da amarra representada pela dependência do carvão e se desenvolveram
influenciados por outros fatores, tais como proximidade de centros de pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias, facilidade de transportes e presença de mão-de-obra
especializada.
70) Gab:
a) O conhecimento da localização geográfica das diferentes áreas de um território funciona
como instrumento de planejamento para a sua defesa ou ocupação bélica. Entre essas
áreas, podem-se citar alguns estreitos com intensos fluxos comerciais, mananciais, locais
ricos em recursos minerais e energéticos, cidades, estradas, pontes, hidroelétricas, etc.
b) O texto retrata a importância do conhecimento do espaço geográfico estratégico e de
seu mapeamento preciso. No caso da Palestina, há uma desigual capacidade de
reconhecimento do espaço geográfico e de seu mapeamento, já que Israel tem acesso a
tecnologia cartográfica de qualidade superior à de que dispõem os palestinos. A falta de
limites precisos para a Palestina é um dos fatores que fomenta a discórdia entre
israelenses e palestinos. Na atualidade a Palestina é uma região com delimitações
determinadas de diferentes formas, segundo os grupos que a cartografam, o que
contribui para o agravamento dos conflitos na região.
71) Gab: E
72) Gab: D
73) Gab: A
74) Gab:
a) Os eventos citados são, respectivamente: o Fórum Econômico Mundial (Davos  Suíça) e
o Fórum social Mundial (Porto Alegre  RS).
b) Entre os objetivos, temos: propostas de cunho social para o mundo globalizado, visando
a uma melhor distribuição da riqueza gerada mundialmente e um desenvolvimento
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econômico sustentável. Em relação aos participantes do Fórum Social, predominam
organizações não governamentais.
75) Gab:
a) Tratase da cordilheira ou dorsal Mesoatlântica.
b) A sua formação está relacionada ao afastamento de placas tectônicas divergentes
(sulamericana e africana).
76) Gab:
O conflito da Tchetchênia, localizada na região do Cáucaso, dentro da Federação Russa,
inserese dentro dos chamados movimentos separatistas nacionalistas pósGuerra Fria. A
região do Cáucaso caracterizase pelo domínio de terras altas, presença de cadeias
montanhosas recentes, clima seco (árido e semiárido), grande diversidade étnica e
predomínio da população muçulmana, além de ser uma região estratégica devido às
reservas e à produção de petróleo junto ao mar Cáspio e passagem de oleodutos e
gasodutos.
77) Gab:
a) Devido, principalmente, à ampliação e à expansão das estações meteorológicas e ao
desenvolvimento técnicocientífico dos instrumentos utilizados para coleta,
processamento e transmissão de dados, tais como balões, aeronaves, satélites e uma
rede informacional integrada.
b) Essas previsões são importantes, pois colaboram para a tomada de decisões sobre
problemas práticos que afetam a humanidade: diminuir as perdas econômica e social
relacionadas a fenômenos naturais (tempestades tropicais, secas, nevascas, entre
outros), aumentar a eficiência no planejamento e no investimento de vários setores
econômicos, e auxiliar no desenvolvimento da infraestrutura urbana.
78) Gab:
a) A China atual aprofunda e acelera um processo de abertura e crescimento econômico,
iniciado na década de 1970, que se caracteriza pela expansão da economia de mercado
por meio das zonas econômicas especiais, onde se concentram as principais zonas
urbanoindustriais do país e o investimento internacional pelas transnacionais, pela
grande participação no comércio internacional e também pela manutenção de uma
forte presença do estado na economia.
b) A China apresentase ao Brasil como grande parceira comercial (mercado de
commodities), como fonte de captação de recursos externos para investimentos em
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infraestrutura e parceira para projetos de desenvolvimento técnicocientífico (como na
área aeroespacial).
79) Gab: B
80) Gab: E
81) Gab: A
82) Gab: C
83) Gab: D
84) Gab: B
85) Gab:
a) A charge faz referência esquemática a aspectos econômicos, como a imposição de
políticas econômicas (cambial, fiscal, tributária, desregulamentações de legislação
trabalhista e ambiental), e aspectos geopolíticos, como a intervenção político-militar
externa.
Com a mundialização da economia, intensificação do processo de globalização
econômica, internacionalizações do capital produtivo e financeiro, de padrões de
produção e do consumo, de tecnologias, de valores culturais e de crescente
interdependência entre os países, diminui o poder de controle político, econômico e
institucional dos governos dos estados no plano de formação de políticas macro
econômicas, sociais, culturais e militares.
b) Podemos destacar:
• no aspecto geopolítico – o controle autônomo do território e das relações políticas e
jurídicas no plano nacional;
• no aspecto econômico – formação e execução de políticas macroeconômicas (política
industrial, agropecuária, ambiental, etc.);
• no plano cultural – formulação de programas que levem em conta a diversidade
regional ou não, independentemente de posições de valores e padrões culturais
externos.
86) Gab:
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a) O fenômeno geográfico responsável por essa fusão é o intenso fluxo migratório
internacional para os EUA.
b) Entre as conseqüências possíveis podemos destacar:
1. O aumento do desemprego e da informalidade principalmente nos setores
econômicos de mão-de-obra menos qualificada e mais barata.
2. Aumento do dinamismo econômico a partir de duas situações: o crescimento do
mercado interno e a remessa de divisas para o país de origem do imigrante.
3. Possíveis alterações no quadro político-eleitoral do país, devido à maior participação
numérica dos imigrantes.
4. O crescimento da xenofobia da população nacional em relação aos estrangeiros, por
enxergá- los como concorrentes diretos às poucas vagas de empregos e por
responsabilizá-los pela queda na qualidade de vida.
87) Gab:
a) Os indicadores que compõem o IDH são o grau de escolaridade da população, a
expectativa de vida e a renda per capita . Entre os aspectos relevantes ausentes dessa
composição, podemos destacar a taxa de mortalidade infantil, o poder aquisitivo, a
distribuição de renda e das terras, a qualidade ambiental, entre outros.
b) Os países do Sahel africano encontram-se entre aqueles com os piores Índices de
Desenvolvimento Humano.
88) Gab:
a) Uma legenda possível é "Problemas ambientais derivados da concentração urbanoindustrial".
b) As áreas indicadas com a legenda C correspondem, na atualidade, às regiões de maior
dinamismo econômico, de concentração urbano-industrial e de maior atração
populacional do território chinês, onde encontramos um intenso processo de degradação
ambiental, devido ao uso intensivo de recursos naturais de maneira predatória e à
elevada geração de resíduos resultantes do intenso processo de consumo e produção.
89) Gab: E
90) Gab: D
91) Gab: A
92) Gab: B
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93) Gab: C
94) Gab: D
95) Gab: A
96) Gab:
As barreiras 1 e 2 são, respectivamente, a de Ceuta, possessão espanhola no Marrocos, e a
da fronteira entre China e Coréia do Norte. No primeiro caso, o objetivo é conter o fluxo de
africanos em direção ao continente europeu; já no segundo, o objetivo é conter uma
eventual onda migratória de norte-coreanos para a China, no caso da queda do regime de
Pyongiang, por meio da construção de uma cerca de arame farpado, pelo governo chinês,
com 2,5 m de altura e 20 km de extensão ao longo do rio Yalu.
97) Gab:
a) Três países da União Européia não aderiram à moeda única: Reino Unido, Dinamarca e
Suécia. Esses países acreditam que a perda do controle monetário é um sinal de perda
de soberania nacional e, de certo modo, da identidade histórico-cultural.
b) Dentre os países que reivindicam sua entrada na União Européia, destaca-se a Turquia,
além da Croácia e da Macedônia. Entre os motivos que levam ao pedido de adesão ao
grupo, temos: projeção na política internacional, maior integração econômica e
perspectiva de melhoria das condições socioeconômicas do país.
c) Entre as exigências, destacam-se: o regime democrático, com eleições periódicas e livres,
o respeito aos direitos humanos, principalmente em relação às minorias nacionais, e o
equilíbrio das contas públicas, visando à estabilidade monetária para a futura adesão ao
euro.
98) Gab:
a) Os locais indicados pelos números 1 e 2 são, respectivamente: Havaí e Bahrein.
b) O Havaí, 50º Estado americano, é uma base militar estratégica na bacia do Pacífico
(importante região político-econômica da atualidade). Já a base militar no Bahrein visa à
defesa de interesses políticos (combate ao terror) e econômicos. Localizado no Golfo
Pérsico, é uma importante rota petrolífera.
99) Gab:
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a) Os EUA e os países da União Européia, com destaque para a França. Nos EUA destaca-se
o protecionismo em relação ao algodão e ao suco de laranja, e na França, o
protecionismo em relação ao açúcar.
b) O Brasil, em relação ao protecionismo agrícola, vem trabalhando em duas frentes: a
primeira, na retomada das negociações da Rodada Doha, sem sucesso até o momento, e
a segunda, na formação do G-20, grupo de países emergentes que combatem o
protecionismo dos EUA e da União Européia, com resultados mais positivos na questão
do algodão e do açúcar.
100) Gab:
a) O contexto político-econômico era o chamado "neoliberalismo", caracterizado pela
redução do Estado-empresário na economia, por meio, principalmente, de um programa
de privatizações.
b) Na América Latina podemos destacar o caso da Bolívia (setor dos hidrocarbonetos).
101) Gab:
a) A biodiversidade tem importância socioambiental em função de projetos de uso
sustentável dos recursos naturais que possibilitam o desenvolvimento das populações
autóctones, e tem também importância técnico-científica nas áreas de farmácia,
bioquímica e biotecnologia.
b) A Amazônia apresenta-se como uma das mais ricas regiões do globo em fauna e flora,
além das grandes reservas de recursos naturais (água-doce, minérios e recursos
energéticos).
102) Gab:
a) Alguns fatores físico-naturais são: relevo, área de encosta de forte declividade; clima,
elevada precipitação pluviométrica e infiltrações em áreas desflorestadas, levando a
deslizamentos de terra.
b) Ocupação habitacional por população de baixa renda em áreas de risco, estimulada
pelas carências socioeconômicas, e deficiência no controle e omissão de políticas
públicas em relação ao uso mais adequado do solo urbano.
103) Gab: C
104) Gab: A
105) Gab: C
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106) Gab: B
107) Gab: E
108) Gab:
a) O colapso político e econômico soviético favoreceu a emergência de movimentos
nacionais separatistas em repúblicas até então dominadas pela Rússia. Contribuiu
também para esse fato a diversidade étnica, religiosa e cultural já existentes associada à
política stalinista de russificação. O sucesso de muitos desses movimentos incitou outros
povos a também lutarem por independência após a dissolução da URSS, o que tem sido
acompanhado por forte repressão russa, pois estes ameaçam a soberania desses novos
países.
b) A Rússia reconheceu a independência da Ossétia do Sul face ao governo georgiano. Deu
apoio tático, bélico e a concessão de cidadania a separatistas da Ossétia do Sul, tendo os
ataques da Geórgia como resposta a essas atitudes. A Rússia atacou posições
georgianas, alegando defesa humanitária da Ossétia do Sul frente a agressão georgiana.
A Rússia reagiu desse modo ao alinhamento da Geórgia aos interesses dos EUA e da
União Europeia numa região considerada estratégica (Cáucaso). Outro fator importante
foi a resposta russa ao apoio ocidental na independência de Kosovo, contrário aos
interesses russos e de seus tradicionais aliados sérvios.
c) Os movimentos separatistas na Chechênia, no Daguestão e na Abkhásia são outros
exemplos de movimentos autonomistas na região do Cáucaso.
109) Gab:
a) A pirâmide I caracteriza a estrutura etária de países com baixos índices de natalidade,
pois apresenta a base estreita em relação ao corpo, indicativo de um menor percentual
de jovens. O corpo e o topo mais largos indicam maior percentual de adultos e idosos,
consequência de elevada expectativa de vida. A pirâmide II possui base larga, em razão
do maior percentual de jovens em países de elevado índice de natalidade. O corpo e o
topo mais estreito evidenciam menores percentuais de adul tos e idosos, fato típico de
países com baixa expectativa de vida.
b) A pirâmide I caracteriza países com alto nível de desenvolvimento humano. São países
com melhores condições de acesso a serviços de saúde, saneamento e alimentação.
Melhores padrões de renda e escolaridade favorecem o planejamento familiar
espontâneo por parte da população. Contudo, esses países podem apresentar carência
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de mão-de–obra jovem e pouco qualificada, o que poderia incentivar imigrações e o
aparecimento de problemas como a xenofobia.
110) Gab:
a) Os deslocamentos dessas populações ocorreram em países com baixo padrão social e
diferentes formas de conflitos. Na busca por melhores condições de vida, parte desses
refugiados buscam áreas mais prósperas e estáveis do que as de seus países de origem.
Conflitos violentos e de longa duração motivaram a saída dessas populações por razões
de segurança à sua integridade física.
b) O Afeganistão foi alvo de intervenção direta de grandes potências nas últimas décadas,
como a ex-URSS na década de 1980, e forças da Otan, desde 2001, fatos que justificam o
maior número de refugiados entre os países apresentados na tabela. O Paquistão e o Irã
foram destinos de refugiados afegãos porque são países vizinhos, o que facilita o
deslocamento fronteiriço. Nesse caso, a presença de afegãos nesses países é um fator de
instabilidades: étnica no Paquistão, pois muitos são Pashtun; e no Irã, religiosa, uma vez
que os iranianos são majoritariamente xiitas e os afegãos, sunitas. Alemanha, Países
Baixos e Reino Unido são países que oferecem melhores condições de vida e leis que
favorecem o recebimento de refugiados, sobretudo nos casos de países que sejam alvo
do interesse de suas políticas externas.
Outro fato importante é a presença de grandes populações muçulmanas nesses países, o
que permite uma rede de contatos com refugiados de países islâmicos. Por outro lado, os
afegão são em grande parte pobres e pouco qualificados, o que agrava o problema da
xenofobia nesses países europeus que o recepcionam.
111) Gab:
a) De uma maneira geral os furacões ocorrem em áreas de transição entre baixas e médias
latitudes (entre 20º e 30º), principalmente no hemisfério norte. São áreas que em função
da maior incidência de calor solar, durante o verão, apresentam baixas pressões
atmosféricas. O calor provoca um superaquecimento das águas oceânicas superficiais
dando origem a correntes de ar quente convectivas que turbilhonam e originam os
furacões.
b) A rota constante no mapa mostra uma intensificação do furacão no sentido da costa sul
dos EUA, enfraquecendo em direção ao interior do território do país, quando as
temperaturas e o atrito do solo se alteram e o furacão se transforma numa tempestade
tropical (TT).
c) Os furacões causam destruição de moradias, perdas de vidas, atingem as atividades
produtivas (da lavoura e das indústrias), geram desemprego e consideráveis perdas
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econômicas. Obras públicas como vias de transportes, pontes, barragens correm o risco
de destruição. Quanto mais pobre o país, piores são os efeitos da passagem do furacão.
Países como o Haiti, a República Dominicana e Cuba são duramente atingidos.
112) Gab:
a) Para uma análise comparativa entre o uso da água e sua disponibilidade entre Brasil e
os países europeus de clima temperado oceânico, deve-se considerar a área, o total
populacional e a densidade demográfica. No Brasil, o uso da água em relação ao total
disponível é menor, isso se deve a uma maior oferta de recursos hídricos em áreas
tropicais, uma vez que as médias pluviométricas apresentam-se mais elevadas. Outro
fator relevante é a grande extensão territorial e a baixa densidade demográfica, por isso
o consumo relativo é baixo.
b) No período considerado a situação dos Estados Unidos piorará comparando-se as
possibilidades de consumo de água face a sua disponibilidade, por causa do crescimento
da demanda por sua economia e população em expansão e também ao
comprometimento de mananciais, reflexo do inadequado manejo de uso do solo,
sobretudo na bacia do Mississíppi, além da Costa Oeste. Devemos destacar que o
incremento dos agronegócios sobretudo na produção de grãos (milho e soja) e de
algodão que contribuíram para elevar a demanda por água.
113) Gab: C
114) Gab: A
115) Gab: E
116) Gab: B
117) Gab: A
118) Gab: B
119) Gab: E
120) Gab: A
121) Gab: C
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122) Gab: B
123) Gab: D
124) Gab:
a) O termo “República ou Republiqueta das Bananas” era usado com duplo sentido.
Do ponto de vista econômico, indicava que os países da América Central, em função do
clima tropical, eram importantes produtores e exportadores de frutas, com destaque
para a banana.
Do ponto de vista político, caracterizava, de forma pejorativa, governos subordinados
aos interesses de empresas transnacionais, principalmente norte-americanas, que
atuavam nos países da região, monopolizando as exportações agrícolas, base da
economia regional.
b) Durante o período da Guerra Fria (1945-89), ocorreram na América Latina golpes
políticos com características semelhantes ao ocorrido em Honduras. Como pontos
comuns, destacam-se:
— apoio militar aos golpes, organizando a expulsão de chefes de governos;
— controle das vias de circulação, limitando a passagem de pessoas e assim contendo
ações contra-golpistas;
— suspensão das emissões de notícias por rádio e tevê, privando a população de
maiores detalhes sobre os fatos;
— controle das forças que apoiavam os governos destituídos.
125) Gab:
a) A Nova Ordem Econômica mundial apresenta características relacionadas à 3ªRevolução Industrial, na qual o investimento em PeD (Pesquisa e Desenvolvimento)
contribuiu para aumentar o distanciamento entre países ricos e pobres, em função da
grande necessidade de capital.
O avanço tecnológico dos meios de comunicação e informação permitiu o aumento dos
fluxos de capital especulativo, o chamado “smart money” (dinheiro esperto),
aumentando a dependência dos países, principalmente os emergentes, desse tipo de
fluxo. Outra característica da Nova Ordem Econômica seria o fortalecimento de
oligopólios para competir de maneira mais eficiente no mundo globalizado.
Nesse contexto, as organizações financeiras internacionais se fortalecem, reforçando a
expansão de práticas neoliberais.
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b) A democracia política é considerada por muitos como o regime político ideal, por
permitir a cada cidadão o direito de escolher seus representantes na esfera política e,
em geral, em escala nacional.
Porém, à medida que se expande pelo mundo a adoção de práticas neoliberais, que
pregam a mínima intervenção do Estado na economia, transferindo para o mercado (em
geral controlado por grandes corporações transnacionais) os destinos econômicos, fica
evidente que os cidadãos se distanciam cada vez mais das decisões nesse setor.
Além disso, o avanço do processo de globalização tem ampliado o poder de organizações
internacionais (como FMI e OMC) cujos líderes não são escolhidos por participação
direta dos cidadãos.
126) Gab:
a) França e Índia apresentam a mesma classificação estatística (entre 0,30 e 0,45 do Índice
Gini) na representação que destaca as desigualdades na distribuição dos rendimentos.
Esse fato decorre da utilização de um indicador estatístico que mede as desigualdades
fundamentado em dados econômicos, demonstrando que nos dois países há pequena
concentração de rendimentos, apesar de apresentarem grandes diferenças sociais. A
França possui um padrão socioeconômico superior ao indiano, no entanto a
concentração de renda nas diferentes classes sociais é semelhante nos dois casos.
b) O Sistema Tributário Nacional contribui para a expressiva desigualdade na distribuição
dos rendimentos no Brasil porque, segundo muitos analistas econômicos, a maioria dos
impostos pagos pelos contribuintes está embutido nos produtos consumidos, cobrandose a mesma taxa de todos os consumidores. Esse fato penaliza a população de menor
poder aquisitivo, que paga mais impostos em relação à renda se comparada às classes
sociais mais abastadas.
Outro argumento utilizado para explicar as expressivas desigualdades é a pequena
diferenciação nas taxas cobradas no Imposto de Renda, que não discrimina
adequadamente as classes sociais em relação ao poder aquisitivo de cada uma.
127) Gab:
a) Dentre os principais fatores que geram atividades sísmicas no planeta, destacam-se o
movimento das placas tectônicas, a existência de falhas geológicas e a acomodação de
camadas rochosas da crosta terrestre.
b) O Brasil apresenta atividades sísmicas de baixa intensidade pelo fato de seu território
não se situar no limite entre placas tectônicas.
128) Gab: B
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129) Gab: D
130) Gab: A
131) Gab: C
132) Gab: D
133) Gab: C
134) Gab: E
135) Gab: C
136) Gab: D
137) Gab:
a) O processo de erosão dos solos é um típico fenômeno de ordem natural. A ação
humana sobre a superfície terrestre pode potencializá-lo em tempo e área. Vários são
os fatores que podem corroborar para sua ocorrência dentre os quais podem-se
destacar:
• Ordem Natural — erosão pluvial. As águas precipitadas sobre a superfície intensificam
o escoamento superficial que acaba erodindo o solo e carregando os sedimentos para
as partes mais baixas do relevo.
• Ordem Humana — devastação da cobertura vegetal. A retirada desta, deixa o solo
exposto as intempéries da natureza, acentuando processos como o da lixiviação
(lavagem do solo) e da erosão superficial laminal (desgaste superficial do solo).
b) O deslizamento de encostas de morros aparece como um grave problema
socioambiental de algumas áreas urbanas de determinados países. O processo de
ocupação humana realizado principalmente por população de baixa renda, associado à
retirada da cobertura vegetal local, acaba rompendo a dinâmica natural dos solos das
áreas de encostas. A ação das chuvas leva a uma intensificação da infiltração e do
escoamento superficial nessas áreas. O encharcamento dos solos acaba promovendo o
deslizamento de enormes quantidades de terras e blocos rochosos, comprometendo a
vida das pessoas que habitam esses locais.
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138) Gab:
a) No século XVII, encontrava-se em marcha na Europa uma verdadeira revolução
científica. Fundada no Racionalismo (herdado do movimento renascentista), essa
revolução caracterizou-se pelo surgimento de um grande número de teorias e princípios
que questionavam antigos dogmas e conhecimentos baseados na tradição religiosa.
Isaac Newton, Descartes e John Locke fizeram parte dessa revolução.
Tendo como pano de fundo o crescente acúmulo do capital mercantil e o crescimento
da influência social da burguesia, essa explosão do conhecimento científico trouxe
desdobramentos não só no campo político (como o questionamento do poder absoluto
do Estado), mas também no campo dos estudos dos fenômenos naturais —
atmosféricos, mecânicos, gravitacionais e também geológicos, como os terremotos.
b) A dramática situação econômica haitiana possui raízes históricas antigas, que
remontam ao período colonial e ao estabelecimento de uma estrutura econômica
exploratória e dependente nos séculos XVI e XVII; à independência marcada pela
revolução social negra e abolicionista que desestrutura a base produtiva do país no fim
do século XVIII e ao longo do XIX; e à instabilidade política num século XX marcado pela
Guerra Fria e pela manutenção de regimes políticos oligárquicos e ditatoriais.
O resultado desse processo histórico é uma economia e um Estado desestruturados já
antes do terremoto, num país onde a precariedade dos serviços públicos e das
construções, por exemplo, contribuíram para agravar os danos causados por essa
tragédia natural.
139) Gab:
a) O expressivo crescimento territorial e demográfico de Paris e Londres, no século XIX,
pode ser explicado em grande parte pela consolidação do capitalismo. Esse período
caracterizou-se pela industrialização das cidades e pela inserção do campo no processo
produtivo urbano. Em consequência, acentuou-se o êxodo rural, que produziu uma
forte concentração populacional nas duas cidades em questão, estruturando ao mesmo
tempo uma sociedade característica.
b) Dentre as características mencionadas no texto, o candidato poderia citar:
•
A vida na cidade enquanto experiência fundada no reconhecimento de códigos e
comportamentos que permitem a sociabilidade. Os códigos são percebidos pelo olhar:
trata-se de uma experiência cultural, um “saber adquirido” que implica o
“reconhecimento de múltiplos sinais”.
•
A referência ao grupo de moças voltando do trabalho identificadas como
operárias. Muitas das grandes cidades do século XIX eram sobretudo centros
industriais, e a vocação urbana da atividade industrial permanece até hoje.
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•
A referência ao policial e ao assaltante, na medida em que as grandes cidades
são espaço de desigualdade social, uma vez que nem todos os seus habitantes
encontram ocupação na economia urbana.
140) Gab: E
141) Gab: C
142) Gab: E
143) Gab: B
144) Gab: A
145) Gab:
a) O termo “balança comercial” refere-se à diferença entre as exportações e as
importações realizadas por um país. Exportações maiores que as importações indicam
uma balança comercial favorável — o que significava a entrada de divisas e a
possibilidade de um maior acúmulo de capital e, consequentemente, maior
fortalecimento dos estados nacionais. Dentro dessa lógica, obter uma balança
comercial desfavorável (importações maiores que as exportações) configurava uma
situação indesejável.
b) Ao longo do século XVIII, as preocupações com a obtenção de uma balança comercial
favorável dominavam as políticas econômicas europeias, no rastro de três séculos de
mercantilismo. Se, por um lado, o comércio internacional francês apresentava
oscilações, o inglês, por outro, tendia a ser constantemente alimentado por um setor
manufatureiro em franca expansão. Como principais potências político-econômicas
europeias, França e Inglaterra mantinham intenso comércio com a América e sentiram
os efeitos da crise do antigo sistema colonial no final do século.
146) Gab:
a) O termo “Primavera” foi utilizado em outros momentos da história como referência a
aspirações populares relacionadas a mudanças políticas e sociais. Exemplos disso
foram a “Primavera dos Povos”, no século XIX, e a “Primavera de Praga”, na década de
1960. No final de 2010 e início de 2011, alguns países árabes, como Tunísia, Egito,
Líbia, Bahrein, Iêmen e Síria apresentaram revoltas populares denominadas pela mídia
como “Primavera Árabe”. Essas manifestações se caracterizaram pela insatisfação
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popular diante de um cenário permeado por governos autoritários de longa data,
desigualdades econômicas e tensões étnicas.
b) Na área destacada pelo círculo, ocorreu a criação de uma nova fronteira, originando o
mais novo estado soberano do continente africano, o Sudão do Sul. Esse novo país, que
obteve reconhecimento por parte da ONU, surgiu a partir da finalização de anos de
conflitos étnicos (entre mulçumanos apoiados pelo governo central do norte e católicos
e animistas do sul), que ressaltaram a disputa pelas jazidas de petróleo existentes na
região.
147) Gab:
a) Os Eixos de Integração que têm impacto direto sobre o mercado externo brasileiro são
os representados pelos números 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, pois todos indicam, com maior ou
menor intensidade, um investimento na melhora da infraestrutura física do Brasil com
algum de seus vizinhos, possibilitando a ampliação do nosso comércio externo.
No caso particular do Eixo 9, o impacto pode ser maior, pois ele conecta a principal
região econômica do Brasil (Sul/Sudeste) com o Oceano Pacífico, passando pelas áreas
mais dinâmicas das economias do Chile (Santiago-Valparaíso) e da Argentina (B. AiresMendoza).
Vale ressaltar que atualmente a China é o principal parceiro comercial do Brasil e que,
qualquer trajeto que encurte essa distância, pode impactar diretamente o mercado
externo brasileiro.
b) Um dos possíveis impactos ambientais provocados pelo Eixo 8 é a alteração do regime
de cheias de alguns rios que terão as calhas aprofundadas e os cursos corrigidos para
atender à demanda do tráfego fluvial, que deve intensificar-se na região, destacandose o impacto para o bioma pantanal. Além disso, a construção de sistemas de
transportes (rodo ou ferroviários) que cruzem a Cordilheira dos Andes pode provocar
uma intensificação da ocupação nesse eixo, gerando destruição da cobertura vegetal e
alteração no equilíbrio ecológico na região.
148) Gab:
a) A quantidade relativamente baixa da produção anual de sedimentos da bacia
amazônica deve-se a uma extensa área florestada, o que reduz o trabalho erosivo
provocado pelas chuvas. Também contribui para essa menor concentração de
sedimentos a forma de seu relevo, que apresenta uma grande área aplainada, fato que
lhe confere menor velocidade no escoamento das águas e, consequentemente, menor
capacidade no transporte de sedimentos.
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b) A elevada produção anual de sedimentos, por unidade de área, da bacia hidrográfica
Ganges-Brahmaputra deve-se a uma extensa área desmatada, ocupada
predominantemente por atividades agrícolas, o que deixa o solo muito exposto ao
trabalho erosivo provocado pelas chuvas.
Comparando as citadas bacias, deve-se destacar que a do Ganges tem menor área
aplainada, isso lhe confere maior velocidade ao escoamento das águas e,
consequentemente, maior capacidade no transporte de sedimentos.
149) Gab: A
150) Gab: D
151) Gab: C
152) Gab: A
153) Gab: E
154) Gab:
a) Um dos elementos naturais que favoreceu a concentração de cidades na Europa
Ocidental a partir do fim do século XIX está relacionado com o relevo dessa região do
continente. Formado por planícies voltadas para o Mar do Norte, esse relevo baixo e
plano facilitou a construção e a estruturação de cidades que remontam até eras mais
antigas, mas que começam a concentrar grandes populações nesse último quartel do
século XIX. Também a facilidade de acesso, representada pela presença de rios
navegáveis, associada a climas temperados agradáveis, colaborou ainda mais para o
desenvolvimento dessas urbes. Ao mesmo tempo, observa-se, historicamente, um
momento principal da chamada Revolução Industrial que vai desenrolar-se em cidades
como Londres, Paris e outras, havendo um apelo crescente por mão de obra, suprida
por correntes migratórias que fizeram com que suas populações ultrapassassem
contingentes superiores a um milhão de habitantes.
b) No mapa III, correspondente ao ano 2000, observa-se a generalização do fenômeno da
urbanização. Nos países do Sul, este processo, tardio, intensificou-se a partir da década
de 1950, quando nos países do Norte ele já estava consolidado, pois neles a
urbanização clássica remonta ao século XIX.
Além da ampliação das áreas urbanas já tradicionais dos países do Norte (Nordeste dos
Estados Unidos, Europa Ocidental , Japão e Leste da China), novas áreas passaram a
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destacar-se: Cidade do México, eixos São Paulo - Rio de Janeiro e Buenos Aires Montevidéu, Lagos (na Nigéria), Calcutá, Bombaim (ou Mumbai), além de inúmeras
cidades na porção oriental da China, no Japão, em Cingapura e nas Filipinas.
155) Gab:
a) A chamada “Terceira Revolução Industrial”, que teve início por volta da década de
1960, apresentou características como elevada automação e informatização do
processo produtivo, culminando com a robotização, utilização de mão de obra
qualificada, com alto grau de conhecimento, separação entre os processos produtivo,
administrativo e de pesquisa e desenvolvimento, com elevados investimentos nesse
último setor. Para o desenvolvimento e a integração de todas essas características, foi
preciso que se criassem os chamados tecnopolos, centros de inovação tecnológica que
concentram tanto setores de estudo e ensino, como de desenvolvimento de pesquisa
tecnológica. Geralmente localizados em cidades de porte médio, atraem para a sua
circunvizinhança indústrias que já se encontram nesse nível de desenvolvimento.
b) Um dos pioneiros no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, o chamado “Vale do
Silício” (Silicon Valley), localizado próximo à cidade de São Francisco, na Califórnia,
EUA, desenvolveu pesquisas em tecnologia de miniaturização de circuitos, utilização de
transistores integrados em larga escala, circuitos integrados, que levaram ao
desenvolvimento da informática, mais tarde ramificando-se para a criação de
softwares (programas de computadores). Lá, sediam-se algumas das mais famosas
empresas de informática do mundo, como a Microsoft, a Yahoo, a HP, entre outras.
Conta também com centros de pesquisa (tecnopolo) como a Caltech, universidade de
tecnologia da Califórnia, que preparam mão de obra altamente qualificada, atuando
em consonância com a iniciativa privada aí estabelecida.
156) Gab:
a) Vários motivos levam os países desenvolvidos a exportar o lixo eletrônico: primeiro,
esse lixo se torna um enorme problema ambiental, cuja manipulação é desvantajosa
economicamente falando; segundo, reciclar o lixo eletrônico, representaria um
“desprestígio” para a indústria local, que reduziria sua produção e sua margem de
lucro, a partir do momento em que o material fosse reciclado.
b) Para os países pobres, o lixo eletrônico representa uma fonte de renda e matéria-prima
que poderá ser reaproveitada pelas indústrias locais, que nem sempre têm capacidade
de produzi-la ou processá-la. Nesse lixo eletrônico, encontram-se produtos caros, como
elementos químicos raros, ou mesmo componentes eletrônicos completos que podem
ser reaproveitados. Esse lixo movimenta uma economia marginal, que se torna uma
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fonte de trabalho para milhares de pessoas operando nos depósitos. Ao aceitar o lixo
eletrônico dos países desenvolvidos, os países pobres acabam também exercendo uma
política de acomodação com os ricos, numa possível troca de favores, na qual os
pobres, numa situação de dependência subserviente, aceitam tornar-se um “depósito
de lixo” para produtos que os países desenvolvidos têm dificuldade de descartar por
motivos ambientais.
157) Gab:
a) Nas áreas identificadas com a letra A – fronteira Peru-Acre e fronteira Paraguai-Brasil –
os conflitos são de natureza agrária, fundiária especificamente. Na primeira, o conflito
envolve pecuaristas e agricultores e, na segunda, agricultores no Paraguai de origem
brasileira – os brasiguaios.
b) Nas áreas identificadas com a letra B – a primeira compreendendo o território boliviano
e a outra a fronteira entre Brasil e Paraguai –, os conflitos são energéticos. Na Bolívia,
envolve a nacionalização do gás natural e, na fronteira paraguaio-brasileira, a revisão
do Tratado de Itaipu, qual seja, o acordo binacional sobre a segunda maior
hidroelétrica mundial, revisão essa sobre os valores pagos pelo Brasil na compra da
energia excedente do Paraguai.
158) Gab:
a) A menor concentração de salinidade nas proximidades dos polos relaciona-se a
presença de grande quantidade de gelo, que é, basicamente, formado por água doce.
Ao derreter entre a primavera e o verão, essa água será adicionada ao oceano que,
assim, terá diminuída sua salinidade.
b) Na área assinalada, região circunvizinha ao Golfo da Guiné, observa-se, primeiramente,
um elevado índice de pluviosidade, adicionando grande volume de água doce ao
oceano. Além disso, existe a desembocadura do Rio Níger e, principalmente, o Rio
Congo, que conta com o segundo maior volume debitado de água do mundo.
159) Gab: D
160) Gab: B
161) Gab: A
162) Gab: D
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163) Gab:
a) A Península Coreana foi dividida ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, pelas
forças aliadas, que puseram fim à dominação japonesa iniciada em 1905 com o
Tratado de Eulsa, ampliada em 1910 com anexação do território ao Império Japonês,
por forças de Tratado de Anexação Japão-Coreia.
O objetivo dos Aliados era tornar independentes os coreanos, em conformidade com a
Conferência do Cairo, de 1943, mas não havia consenso sobre o estabelecimento do
novo país, quanto ao governo e ao regime político.
O paralelo 38°N, que coincidentemente fora a referência utilizada na proposta russonipônica para dividir a Península Coreana, serviu como divisor entre a área ocupada
pelos soviéticos, ao norte, e pelos norte-americanos, ao sul.
Entre 1950 e 1953, a Guerra da Coreia, manifestação dos interesses estratégicos da
Guerra Fria, do confronto Oeste x Leste, dividiu definitivamente a península em dois
Estados antagônicos: a República Democrática e Popular da Coreia – a Coreia do
Norte, socialista, sob a influência da União Soviética, de regime não democrático,
autoritário e militarista – e a República da Coreia – a Coreia do Sul, capitalista, sob
influência dos Estados Unidos, a qual, três décadas após o fim da guerra, tornou-se um
“tigre asiático”, país emergente, de industrialização recente, de grande investimento
em tecnologia. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, tornou-se um Estado
democrático de direito, ao contrário da Coreia do Norte, na qual boa parte dos
investimentos estão voltados para o setor militar.
b) O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares – TNP, estabelecido em 1968, é o
acordo internacional que regula a questão muclear na atualidade. A Coreia do Sul
assinou e ratificou esse Tratado ainda na sua primeira década de vigência.
A Coreia do Norte aderiu ao TNP em 1985, mas denunciou-o em 2002. Realizou em
2006 e 2009 testes nucleares. Atualmente, desenvolve um programa nuclear
considerado hostil pelos Estados Unidos e seus aliados.
c) A Coreia do Norte, desde o colapso da União Soviética, teve sua situação de isolamento
no cenário internacional agravada. A persisteência em desenvolver um programa
nuclear que ameaça a relativa estabilidade política da Ásia Oriental fez com que as
Nações Unidas pressonassem o país, submetendo-o a um embargo comercial que,
somando à precariedade de sua infraestrutura, fez com a situação de sua economia e
de sua população se deteriorasse.
A Coreia do Norte é exportadora de armamentos, têxteis, produtos pesqueiros e
metalúrgicos.
A Coreia do Sul é uma economia emergente, de industrialização tardia; trata-se de um
“tigre asiático” cujo desenvolvimento econômico baseou-se em maciços investimentos
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externos atraídos pela possibilidade de exploração de sua mão de obra abundante. É
um país global trader, ou seja, comercializa com o mundo todo, sendo uma plataforma
de exportações. Os principais produtos exportados são eletro-eletrônicos, veículos
automotivos, aço, embarcações e petroquímicos destinados principalmente a China,
Japão e EUA.
164) Gab:
a) A União Europeia apresenta uma grande população absoluta, e seu PNB, Produto
Nacional Bruto, é muito elevado, o que dá a seus habitantes um alto padrão de vida. Ao
contrário, na Índia, a despeito das dimensões e da emergência de sua economia, sua
população absoluta é desproporcionalmente maior, o que, somando-se à má
distribuição da renda, resulta num padrão socioeconômico baixo.
Enquanto na União Europeia é elevado o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano –,
na Índia grande parte da população vive abaixo da linha de pobreza, é grave o
problema da insegurança alimentar, além de haver elevados índices de analfabetismo,
doenças endêmicas e frequentes epidemias.
b) ntre os países insulares asiáticos, aquele que apresenta produção entre PNB e
população absoluta, ou seja, PNB,per capita semelhante à da União Europeia – US$
31700, é o Japão, com US$ 34 400.
Deve-se atentar para o fato de que no cálculo do PNB se considera a produção relativa
ao capital nacional, diferente do PIB – Produto Interno Bruto –, que considera o volume
da produção de empresas estrangeiras em territória de determinado país.
No que concerne ao PIB per capita, outros países insulares asiáticos assemelham-se ao
Japão, como Bahrein e Taiwan. No entanto, deve-se considerar que nesses países o PNB
é consideravelmente menor, devido à grande ação de empresas estrangeiras e, seus
territórios, além disso, Taiwan – República da China – , não é reconhecido como país
pela ONU (Organização das Nações Unidas).
Cingapura é um país insular asiático com uma excelente relação PNB per capita, a tal
ponto que seus valores nominais são maiores que os da União Europeia.
P NB_
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165) Gab:
a) A charge se refere à “Primavera Árabe” na Líbia dividindo-a em três momentos: o fim
da ditadura de Muammar Khadafi (agosto de 2011), gerando esperanças de que a Líbia
viesse a se tornar um país democrático, com ampla participação política dos cidadãos –
expectativa frustrada pela interferência dos Estados Unidos e da União Europeia (esta
última, por intermédio da OTAN, com decisiva atuação militar na queda de Khadafi) no
futuro político da Líbia, ao assumirem controle sobre a produção petrolífera do país.
b) O autor evidencia uma visão crítica acerca dos acontecimentos ocorridos na Líbia, pois,
após descrever a euforia esperançosa dos revolucionários que pusetam fim ao regime
de Khadafi, conclui o processo mostrando a imposição do controle eurpeu-norteamericano (em outras palavras, da OTAN) sobre a exploração de petróleo líbio.
166) Gab:
a) As diferenças possíveis de serem apontadas entre os dois mapas apresentados são:
tema, escala, orientação e projeção.
O primeiro mapa tem como tema os primórdios da colonização do território brasileiro,
com indicações rudimentares sobre as possessões que se destacam à época sobre o
território recém descoberto – a Terra de Vera Cruz. Nesse mapa, não houve precaução
com a escala de representação. As orientações dele são o Equador e alguns paralelos,
além das próprias indicações assinaldas no mapa.
No segundo mapa, o tema são as formações vegetais do Brasil. Nele consta como
referência uma escala métrica, uma legenda, embora não existam referências
explícitas sobre orientação, estando subentendido que as informações contidas no
mapa são bastante como indicativas da localização e/ou dimensão.
Quanto à representação cartográfica, o primeiro mapa – político-histórico, dado o
conhecimento técnico daquela época e a própria função ilustrativa do mapa – ttaz uma
representação imprecisa, se comparado com os mapas modernos, O segundo é uma
representação conforme e temática que busca ilustrar as formações vegetais do
território brasileiro, sobrepostos à sua divisão político-administrativa.
b) O primeiro mapa, elaborado no contexto pré-colonial dos primeiros contatos entre
portugueses e a terra brasileira, visava definir a porção do litoral do Novo Mundo que
caberi a Portugual, de acordo do o tratado de Tordesilhas. O mapa destaca a
viabilidade da extração de pau-brasil com a utilização da mão-de-obra indígena e,
complementarmente, realça o exotismo da Terra Brsilis, exemplificado na
representação de espécies da fauna nativa. Já o segundo mapa mostra o Brasil em sua
plenitude geográfica e com a divisão político-administrativa atual. A apresentação dos
diversos tipos de vegetação existentes em seu teritório leva à reflexão, cada vez mais
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presente em nossa sociedade, sobre os impactos que vêm alterando as condições
ecológicas do País.
167) Gab: B
168) Gab: D
169) Gab: E
170) Gab: A
171) Gab:
a) Dentre as razões do expansionismo japonês nas décadas de 1930 e 1940, o candidato
poderia explicar: A industrialização do Japão gerou demandas, particularmente de
matéria-prima, necessárias à continuidade • da produção. O expansionismo estava
ligado à política militarista implementada pelo governo imperial japonês, • que
buscava a construção de uma grande área de influência no pacífico. O grande
crescimento demográfico fruto do processo de urbanização e industrialização e a crise
de • 1929 contribuíram para o agravamento dos problemas sociais na nação japonesa,
assim a política imperialista visava minimizar essa situação.
b) O Vietnã é o país com maior destaque industrial localizado na região que compunha a
antiga Indochina Francesa. Desde a década de 1980, o governo vietnamita iniciou o
processo de abertura econômica, permitindo que sua estrutura socialista melhor se
integrasse à economia de mercado. A oferta de mão de obra barata, incentivos fiscais,
leis ambientais flexíveis e localização estratégica (proximidade de grandes mercados
consumidores) são importantes fatores que atraem os investimentos estrangeiros à
região. Essas empresas geralmente visam produzir bens de consumo voltados ao
mercado externo, seguindo um modelo denominado como plataforma de exportação.
Vale destacar que os outros dois países que formavam a antiga Indochina Francesa
(Laos e Camboja) também apresentam crescimento industrial, seguindo o mesmo
modelo presente no Vietnã.
172) Gab:
a) Os Estados Unidos sob o ponto de vista geopolítico se apresentam como a principal
potência do mundo atual. Sua localização e sua dimensão territorial são fatores
fundamentais para fortalecer essa condição. A extensa linha de costa, tanto atlântica
quanto pacífica, facilita trocas comerciais com importantes mercados localizados na
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Europa e na Ásia. Sua grande dimensão territorial, com integração e fluidez, possibilita
a presença de recursos naturais, a manutenção de um elevado contingente
populacional e a influência sobre o continente americano.
b) A região circundada no mapa foi fundamental para o desenvolvimento industrial dos
Estados Unidos, pois suas reservas de carvão mineral e de minério de ferro, aliadas à
concentração populacional, deram origem, no final do século XIX, a um vasto conjunto
de complexos industriais tradicionais conhecido como Manufacturing belt. Nas últimas
décadas, a atividade industrial sofreu um relativo declínio comparado a outras regiões
do país, porém o elevado contingente demográfico de alto poder aquisitivo e o
desenvolvimento de atividades terciárias e administrativas serviram para minimizar os
impactos negativos da desindustrialização. Em relação aos recursos naturais, a
presença do gás de xisto, em abundância nesta área, apresenta-se como uma
importante reserva estratégica e promissora na matriz energética estadunidense.
173) Gab:
a) O maior interesse geoeconômico atual sobre a região ártica refere-se ao controle de
seus recursos minerais, com destaque para as reservas de petróleo e gás natural. Os
principais países envolvidos nesse processo são Estados Unidos, Rússia Canadá,
Dinamarca (Groelândia) e Noruega. Outros possíveis interesses geoeconômico sobre o
Ártico estão relacionados ao degelo na região, que permitiria a utilização de novas
rotas marítimas e o avanço da atividade pesqueira que exploraria estoques até então
inacessíveis.
b) Levando em consideração a exploração de petróleo desenvolvida na região, o principal
impacto se refere à possibilidade de ocorrência de vazamentos. Um possível vazamento
de petróleo na região pode ter consequências trágicas, pois o acesso à área é difícil em
função das águas congeladas e das baixíssimas temperaturas, além de ventos fortes e
marés altas que mudam com muita rapidez, ou seja, as técnicas atualmente usadas
para conter vazamentos podem não ter a mesma eficiência em condições tão adversas.
As espécies locais seriam afetadas e os animais migratórios também, lembrando ainda
que na região existem criadouros naturais de espécies aquáticas que estão ameaçada
de extinção.
174) Gab: C
175) Gab: D
176) Gab: C
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177) Gab: B
178) Gab: A
179) Gab: C
180) Gab:
a) O Espaço Schengen delimita um conjunto de países no qual está estabelecida a livre
circulação de pessoas. Os Estados signatários do acordo aboliram as fronteiras internas
a favor de uma fronteira externa única. Este Espaço é composto atualmente por 26
países europeus, sendo 22 pertencentes à UE.
b) A Zona do Euro inclui os países europeus que adotam o Euro como moeda oficial. Dos
países da UE que não adotam o Euro podem ser citados: Reino Unido, Dinamarca,
Suécia, Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia, Bulgária e Croácia.
c) O posicionamento da UE foi de resistência à intensificação do fluxo migratório, para
garantir maior controle da entrada de pessoas nos países limítrofes do Espaço
Schengen. Já o papel da Alemanha, liderada pela chanceler Angela Merkel, foi o de
propor a aceitação de refugiados e a sua distribuição através de um sistema de cotas
dentre os países-membros da UE.
181) Gab:
a)

O gráfico mostra que o nível de precipitação e de radiação solar diminui com o
aumento da latitude. Dessa forma, as áreas de maior biomassa e biodiversidade se
encontram nas baixas latitudes, tendo seu ápice na região equatorial. As áreas de
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menor biomassa e biodiversidade se encontram nas altas latitudes, atingindo o menor
nível nas regiões polares.
b) Além da radiação solar e da precipitação, outro fator que pode afetar a distribuição de
biomassa e de biodiversidade no planeta é o solo. São exemplos disso as condições
pedológicas das florestas tropicais pluviais, nas quais a existência de uma camada
superficial de húmus sobre o solo favorece uma maior diversidade vegetal. Outro
exemplo são os solos com elevado nível de salinidade, como os encontrados em áreas
que sofrem com a escassez hídrica, determinando a ocorrência de formações vegetais
típicas de clima semiárido, como algumas áreas da região da caatinga no Brasil.
182) Gab:
a) Os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelo efeito estufa e pela formação
da chuva ácida, com destaque especial para o carvão mineral que contribui com
elevada emissão de enxofre e dióxido e carbono. Isso acontece porque, em que pese o
esforço para substituir os combustíveis fósseis como fontes de energia, eles ainda hoje
mantêm maior destaque na matriz energética mundial.
b) As usinas hidrelétricas brasileiras são movidas pela força das águas fluviais (energia
hidráulica), que correspondem a uma fonte energética renovável e não poluente
(limpa).
c) As usinas termelétricas brasileiras utilizam, especialmente, o gás natural, o petróleo e
derivados e o carvão mineral (combustíveis fósseis). Trata-se de fontes energéticas que
não atendem à demanda interna e, por isso, precisam ser importadas. Como o valor
delas está atrelado ao dólar, isso encarece a geração de eletricidade no país. Quando
as termelétricas são acionadas, prejudicam-se todos os setores da economia e a
sociedade, que consomem essa energia.
183) Gab:
a) Uma característica notável da bacia mesopotâmica é a fertilidade de suas terras. Tal
fator facilitou a agricultura e a produção de excedente alimentar, levando à
sedentarização e à ocupação do território.
Outro elemento típico da região é o regime de cheias dos rios. Para o controle das
águas, fez-se necessário o desenvolvimento de grandes obras, como canais, diques e
represas, o que impulsinou o surgimento do estado.
b) O importante conflito que, atualmente, ocorre na área indicada vincula-se à atuação
do grupo sunita denominado “Estado Islâmico”, organização considerada como
terrorista pela maioria dos governos ocidentais e identificada, inicialmente, como
“Estado Islâmico do Iraque e Levante” (EIIL ou, em língua inglesa, ISIS). Suas ações
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concentram-se no Oriente Médio, controlando atualmente a porção nordeste do Iraque
e a região leste da Síria. Dentre as motivações político-religiosas que envolvem esse
conflito, destaca-se a intenção de o Estado Islâmico estruturar nessa região um califado
jihadista, ou seja, uma forma de governo centrada na figura do califa, que seria um
sucessor da autoridade política do profeta Maomé, com atribuições de chefe de Estado
e líder político do mundo islâmico. Além disso, o grupo deseja implantar uma sociedade
fundamentalista, na qual todo arcabouço jurídico e institucional se fundamenta em
preceitos religiosos identificados no livro sagrado islâmico, o Alcorão.
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