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Específica: UNESP 

 
1. No mapa, estão indicadas as principais correntes marítimas. 

 
(Wilson Teixeira. Decifrando a Terra, 2009. Adaptado.) 

 
Explique a influência da Corrente do Golfo no Atlântico Norte sobre a Europa Ocidental, e 
destaque os motivos das cidades 
de Londres e Paris terem invernos mais amenos do que Montreal e Nova Iorque. 
 
 
2. Embora a miséria esteja espalhada pelo mundo, é possível delimitar áreas de concentração de 
extrema pobreza – pessoas vivendo com menos de US$ 1 por dia. 
No mapa, produzido pelo Centro de Pesquisas da Pobreza Crônica, a escala de tamanho dos 
países (anamorfose) está de acordo com seu número de habitantes em pobreza irreversível. A cor 
indica o nível de renda da maior parte dos habitantes pobres de cada país. Quando dados oficiais 
são insuficientes, os pesquisadores estimam as taxas nacionais de pobreza. 
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 (Scientific American Brasil, ano I, n° 7, 2011. Adaptado.) 

 
A partir da análise do mapa, cite o nome de duas regiões geográficas que se destaquem como 
desesperadamente pobres ou muito pobres. Exemplifique com o nome de um país que melhor 
demonstre a condição de desesperadamente pobre e de um país com a condição de muito pobre. 
A partir dos conhecimentos sobre essas regiões, mencione elementos geográficos que justifiquem 
essa pobreza. 
 
 
3. Observe a charge. 

 
 (www.fabianocartunista.com. Adaptado.) 
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Cite quatro problemas ambientais gerados pela forma urbana de viver representada na charge. 
 
 
4. Analise o mapa anamórfico. 

 
 (www.worldmapper.org) 

 
Explique essa representação cartográfica e mencione dois exemplos de regiões geográficas 
mundiais com maiores e dois com menorestaxas de mortalidade infantil. 
 
 
5. Observe a figura composta a partir de diversas imagens de satélite, que mostram o mundo à 
noite. 

 
(Al Gore. Uma verdade inconveniente, 2006. Adaptado.) 

http://www.worldmapper.org/
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A partir da figura, identifique quatro ações humanas no espaço terrestre, indicando as regiões 
afetadas. 
 
 
6. No mapa está representada, em verde, uma formação vegetal. 

 
(Maria E. M. Simielli. Geoatlas, 2009. Adaptado.) 

 
Identifique-a e mencione três características da mesma. 


