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1. (Unesp 2015)  O Acre está praticamente isolado do restante do País. Um trecho da BR-364, ligação entre 
o Acre e Rondônia, foi interditado por causa da chuva. A água tomou conta de toda a região e a estrada 
ficou embaixo d’água. O nível do rio Madeira, que corta os dois estados, está quase 18 metros acima do 
normal. É a pior cheia em 100 anos. Empresas de ônibus cancelaram as viagens e há risco de 
desabastecimento de combustível. O governo do Acre estuda a possibilidade de trazer o combustível do 
Peru. Mais de 2 000 famílias estão desabrigadas em Rio Branco e Porto Velho. 
 
http://noticias.r7.com, 20.02.2014. Adaptado. 
 
Defina uma característica do regime fluvial e outra do relevo da região amazônica e correlacione essas 
características com as situações de enchente e o isolamento territorial ocorridos no estado do Acre no início 
de 2014.  
   
2. (Unesp 2015)  Cite duas características essenciais do latifúndio no Brasil e indique duas consequências 
(uma social e outra econômica) da sua perpetuação para a sociedade brasileira.  
   
3. (Unesp 2015)  Em meio à crise de abastecimento de água, o estado de São Paulo criou um conflito 
hídrico com o Rio de Janeiro acerca da captação e da utilização das águas do Rio Paraíba do Sul. O rio 
nasce em São Paulo, na Serra da Bocaina, e corta cidades paulistas, mineiras e fluminenses, até desaguar 
no Oceano Atlântico, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. A principal fonte de água para a região 
metropolitana do Rio de Janeiro hoje é o Rio Paraíba do Sul e não há outro manancial capaz de reforçar o 
abastecimento. No entanto, para São Paulo, o rio é o que oferece solução no mais curto prazo. 
 
(http://ultimosegundo.ig.com.br, 25.03.2014. Adaptado.) 
 
 
Cite dois fatores técnicos que explicam a disputa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro em 
relação ao uso da água do Rio Paraíba do Sul e indique duas medidas que poderiam ser tomadas com o 
intuito de solucionar este problema em torno da gestão territorial dos recursos hídricos.  
   
4. (Unesp 2015)  A realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil pode ser entendida como um evento 
que articulou duas escalas fundamentais do espaço geográfico: a global e a local. Aponte dois fatores que 
justificam o entendimento da Copa do Mundo de Futebol como um evento representativo da globalização e 
dois aspectos, um positivo e outro negativo, que evidenciem as consequências desse evento nas cidades-
sedes dos jogos no Brasil.  
   
5. (Unesp 2015)  Em dezembro de 2014, os presidentes Raúl Castro e Barack Obama anunciaram a 
retomada das relações entre a República de Cuba e os Estados Unidos da América. Cite duas 
características do contexto geopolítico mundial no qual se deu o início do embargo estadunidense à Cuba. 
Explique, com dois argumentos, por que tal embargo se tornou obsoleto.  
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6. (Unesp 2015)   

 
 
A partir do gráfico, que mostra a tendência do preço do barril de petróleo no mercado internacional, entre 
julho de 2014 e janeiro de 2015, indique o impacto dessa tendência na exploração do Pré-Sal brasileiro e 
nas economias da Venezuela e da Rússia.  
   
7. (Unesp 2015)  O tratado de adesão da Crimeia foi assinado no Kremlin dois dias após o povo da Crimeia 
aprovar em um referendo a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. O referendo foi 
condenado por Kiev, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que o consideraram ilegítimo. Antes do 
anúncio do acordo, Putin fez um discurso ao Parlamento afirmando que o referendo foi feito de acordo com 
os procedimentos democráticos e com a lei internacional, e que a Crimeia “sempre foi e sempre será parte 
da Rússia”. 
 
http://g1.globo.com 
 
No início de 2014, a incorporação da Crimeia à Rússia reacendeu o debate sobre as lógicas de organização 
política do espaço geográfico na Nova Ordem Mundial. Durante a Velha Ordem Mundial qual era a relação 
política e territorial entre a Rússia e a Ucrânia? Explique por que a incorporação da Crimeia à Rússia difere 
da tendência de organização política do espaço geográfico mundial após o estabelecimento da Nova Ordem 
Mundial.  
   
8. (Unesp 2014)  Nos três primeiros meses de 2013, entraram no território brasileiro cerca de três mil 
pessoas vindas do Haiti. O aumento substancial no fluxo de entrada de haitianos no país se deu 
principalmente pelo pequeno município de Brasileia, no Estado do Acre. A cidade, com cerca de 20 mil 
habitantes, faz fronteira com a Bolívia e o Peru, e, de janeiro ao final de março, viu chegar um número 
estimado de 2 mil imigrantes haitianos. 
 
(http://brazilianpost.co.uk. Adaptado.) 
 
 
Aponte dois motivos que expliquem o aumento recente da migração de haitianos para o Brasil. Explique a 
diferença entre esse fluxo migratório de haitianos para o Brasil e a maioria dos fluxos migratórios instalados 
no mundo na segunda metade do século XX.  
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9. (Unesp 2014)  Analise o gráfico. 
 

 
 
Indique dois desafios existentes ao deslocamento de pessoas e de mercadorias na cidade de São Paulo e 
aponte dois fatores que ajudam a explicar a evolução da frota e da participação de motocicletas no trânsito 
dessa cidade brasileira.  
   
10. (Unesp 2014)  Examine a charge e leia o texto. 

 
O fenômeno não é novo e nem universal e, nas duas últimas décadas, adquiriu uma escala internacional. 
Apesar de não serem novidade, os loteamentos murados e os condomínios fechados produziram, em 
função da sua escala e de sua extensão, uma nova morfologia urbana. Assemelham-se em várias cidades 
do mundo e têm a singularidade de ser um produto imobiliário com barreiras físicas que impedem a entrada 
dos não “credenciados”. 
 
(Arlete Moysés Rodrigues. Loteamentos murados e condomínios fechados. In: Pedro de Almeida 
Vasconcelos et al. (orgs.). A cidade contemporânea, 2013. Adaptado.) 
 
Indique dois fatores que contribuíram para a proliferação dos condomínios fechados e dos loteamentos 
murados e aponte duas consequências resultantes da instalação desses empreendimentos imobiliários para 
as cidades brasileiras.  
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11. (Unesp 2014)  O processo de inserção do neoliberalismo enquanto ideologia e corrente de pensamento 
para a condução das políticas e dos recursos públicos no território brasileiro se deu de forma lenta e 
gradual, num período que compreende quase três décadas. 
(Mirlei Fachini Vicente Pereira e Samira Peduti Kahil. www.ub.edu. Adaptado.) 
 
Indique dois fundamentos da ideologia neoliberal e dê um exemplo de política ou prática neoliberal 
implantada no Brasil a partir dos anos 1990, apontando suas consequências à sociedade e à economia 
brasileiras.  
   
12. (Unesp 2014)  ONU: desastres naturais atingem 7,5 milhões de pessoas no Brasil 
 
A ideia de um país abençoado por Deus e sem desastres naturais dificilmente resistiria às provas dos 
números apresentados na segunda-feira [24.01.2011] pela Organização das Nações Unidas (ONU). De 
acordo com o relatório da ONU, entre 2000 e 2010, o Brasil foi atingido por 60 catástrofes naturais, que 
deixaram 1,2 mil mortos. 
 
(http://ultimosegundo.ig.com.br. Adaptado.) 
 
Indique dois tipos de desastres naturais frequentes no Brasil e aponte duas medidas que podem ser 
tomadas pelo poder público para reduzir o número de mortes relacionadas a eles.  
   
13. (Unesp 2014)   

 
 
A partir das informações apresentadas e de conhecimentos geográficos, indique as áreas e as razões que 
levam algumas zonas do planeta a estarem sujeitas a maior incidência de terremotos e, em seguida, aponte 
dois motivos que explicam por que determinadas regiões do planeta possuem um maior número de mortes 
por milhão de habitantes em consequência dos tremores de terra.  
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14. (Unesp 2014)  Analise o gráfico. 
 

 
 
Considerando as relações existentes entre condições climáticas, dinâmica hidrológica e distribuição dos 
biomas no planeta, faça uma comparação do nível médio dos oceanos e da distribuição das florestas 
tropicais e equatoriais nos momentos em que a temperatura média do planeta alcançou um ponto de 
mínimo e de máximo no período destacado pelo gráfico.  
   
15. (Unesp 2014)  Analise o mapa. 
 

 
 
Explique o volume de capital mobilizado nos fluxos comerciais realizados entre Sudeste Asiático/Oceania, 
Europa Ocidental e América do Norte. Indique diferenças em relação à forma de inserção da Europa 
Ocidental e da América do Sul/Caribe no comércio mundial.  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 A região Amazônica caracteriza-se pela presença de planícies e baixa média altimétrica com rios cujo 
regime é pluvial. Aliada ao clima equatorial, com pluviosidade abundante e bem distribuída durante o ano, é 
comum a ocorrência das enchentes e o consequente isolamento das regiões, em razão da rede hidrográfica 
ser responsável em grande parte pelo transporte da região.   
 
Resposta da questão 2: 
 Dentre as características do latifúndio no Brasil pode-se destacar: a grande extensão da propriedade, a 
produção para exportação, o predomínio do fator capital na produção, a associação com o agro business, e 
o lastro histórico da colonização portuguesa. 
Dentre as consequências pode-se citar em nível social: o desemprego no campo seguido de êxodo rural, a 
minifundiarização, a disputa pela terra incorporada pelos movimentos sem-terra; em nível econômico, o 
aumento das culturas de exportação em detrimento das alimentícias, a reprimarização das exportações 
brasileiras, a redução da agricultura familiar.   
 
Resposta da questão 3: 
 Os fatores técnicos que explicam a disputa entre São Paulo e Rio de Janeiro são: O rio Paraíba do Sul é o 
único manancial capaz de suportar o abastecimento do Rio de Janeiro; os afluentes da bacia do Paraíba 
tem menor vazão hídrica e, portanto, não garantem suporte de abastecimento de água para as metrópoles. 
As medidas para solucionar a gestão territorial dos recursos hídricos são: gestão compartilhada dos 
recursos, modernização dos sistemas de captação e distribuição reduzindo perda por desperdício; 
campanhas educacionais para redução do consumo de água; reduzir a impermeabilização do solo 
aumentando a infiltração da água nos sistemas subterrâneos.   
 
Resposta da questão 4: 
 Dentre os fatores que justificam a Copa do Mundo como um evento da globalização, pode-se citar: os 
anúncios publicitários e patrocinadores de grandes marcas internacionais que ganham projeção em eventos 
em nível mundial; a movimentação de fluxo financeiro em nível mundial; a integração das infovias ou redes 
imateriais. 
Dentre as consequências para as cidades sedes dos jogos no Brasil podem-se citar como positivas: a 
geração de empregos, a projeção e melhoria da imagem do país em âmbito internacional; o fluxo de 
turistas, os investimentos em infraestrutura. Dentre as consequências negativas, pode-se considerar: os 
elevados investimentos para a realização do evento em detrimento de obras fundamentais à população; a 
garantia de coesão do Estado Nacional permitindo que as manobras políticas dos governos suplantem as 
necessidades sociais.   
 
Resposta da questão 5: 
 O inicio do embargo ocorreu no período da guerra fria, sistema internacional de poder bipolarizado pelos 
EUA e URSS, cuja oposição do capitalismo   socialismo levou à formação de satélites que se alinhavam 
com as grandes potências. O embargo, adotado como uma forma de pressionar o governo socialista em 
Cuba tornou-se obsoleto em razão do fim da guerra fria na década de 1990, do predomínio do capitalismo 
que busca a ampliação de novos mercados, da necessidade de controlar pontos estratégicos e de se 
contrapor ao crescimento da China no continente americano.   
 
Resposta da questão 6: 
 A queda do preço do barril do petróleo afeta a produção do pré-Sal em razão do alto custo de sua 
exploração em águas profundas, e dessa forma, com o baixo valor do barril no mercado internacional, é 
mais vantajoso importar o petróleo do que produzi-lo. No caso da Venezuela e da Rússia, a queda do preço 
afeta suas economias que são fortemente dependentes da exportação do produto.   
 
Resposta da questão 7: 
 Durante a velha ordem mundial, ou seja, no período compreendido entre 1945 e a década de 1990, onde 
ocorria a bipolaridade capitalismo x socialismo, a Ucrânia era uma das repúblicas que compunham a URSS. 
Na década de 1990, com a dissolução da URSS, a Ucrânia se torna independente e, embora a Criméia seja 
um território pertencente à Ucrânia, a Rússia o utiliza como base naval. 
A Nova Ordem Mundial estabelecida a partir da década de 1990 caracteriza-se pelo processo de integração 
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econômica por meio dos blocos e acordos multilaterais e, portanto, a incorporação da Crimeia à Rússia 
difere dessa tendência, haja vista, a beligerância na ocupação de territórios ser característica da guerra fria. 

   
 
Resposta da questão 8: 
 A intensificação do fluxo de haitianos para o Brasil aconteceu devido às consequências do terremoto de 
2010 (abalo sísmico de alta intensidade em zona de placas transformantes), que vitimou mais de 200 mil 
pessoas, destruiu moradias e devastou boa parte da infraestrutura do país. Outro fator foi o crescimento da 
economia brasileira, com geração de empregos a partir da década de 2000, que atraiu muitos imigrantes 
para o país com oportunidades de trabalho na indústria e construção civil. O bom relacionamento entre o 
Haiti e o Brasil, decorrente da liderança brasileira nas forças de paz da ONU, desde 2004, também 
favoreceu o ingresso dos haitianos. Já a maioria dos fluxos migratórios, a partir de meados do século 20, foi 
de imigrantes (mão de obra barata) dos países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, a exemplo 
dos mexicanos em direção aos Estados Unidos e dos africanos em direção à União Europeia.   
 
Resposta da questão 9: 
 Entre os desafios da mobilidade urbana em São Paulo quanto ao transporte de pessoas e mercadorias, 
estão os grandes congestionamentos de trânsito que se agravaram com o aumento da frota de automóveis 
a partir da década de 2000. Outro desafio são os transportes coletivos insuficientes e, por vezes, precários. 
Estes desafios estimularam a venda de motocicletas nas grandes cidades brasileiras, já que devido ao 
tamanho permitem maior rapidez e versatilidade no transporte de pessoas e mercadorias, a exemplo no 
crescimento do número de motoboys. O aumento dos salários e a facilidade de crédito, também facilitou a 
compra de motos pelas classes sociais mais com menor renda. Porém, uma das consequências é o grande 
número de vítimas em acidentes com motos nas cidades brasileiras.   
 
Resposta da questão 10: 
 A partir da década de 1980, a permanência da desigualdade social e os altos índices de violência 
contribuíram para que parte da classe média e da classe alta deixasse os bairros nobres tradicionais e 
migrassem para condomínios fechados. Estes condomínios localizam-se em áreas distantes dos centros 
das cidades ou em municípios periféricos das regiões metropolitanas. Normalmente, os condomínios são 
servidos de rodovias e avenidas modernas para favorecer a mobilidade e o uso do automóvel, além de 
apresentarem segurança privada. Entre as consequências, a diminuição do convívio entre as diferentes 
classes sociais, favorecendo a alienação das classes mais abastadas. Outra consequência foi o 
crescimento dos serviços privados de segurança, saúde e educação que exploram as faixas sociais de 
maior renda.   
 
Resposta da questão 11: 
 O neoliberalismo prega a redução do papel do Estado na economia. Entre os fundamentos, é a crença de 
que o Estado é incompetente para planejar e desenvolver a economia. Outro fundamento é que o mercado, 
liderado pelas empresas privadas, é mais eficiente. No Brasil, a partir da década de 1990, as práticas 
neoliberais mais comuns foram a privatização de empresas estatais. Outra prática foi a maior abertura da 
economia para o comércio exterior, permitindo a entrada de importados em maior quantidade. Em alguns 
setores, houve modernização, foi o caso a indústria aeronáutica e telecomunicações. Noutros, a 
privatização foi ineficaz, nas concessões rodoviárias, houve aumento abusivo dos pedágios para os 
consumidores. Os investimentos privados em ferrovias e geração de energia foram pífios. Em alguns 
setores, empresas que não conseguiram competir com os importados foram fechadas gerando desemprego 
e outras foram compradas por transnacionais.   
 
Resposta da questão 12: 
 O primeiro tipo de desastre natural muito frequente no Brasil são os deslizamentos de terra 
(escorregamentos ou movimentos de massa), que ocorrem em áreas com relevo de alta declividade 
(Planaltos e Serras de Leste e Sudeste/Domínio dos Mares de Morros) e com altos índices pluviométricos 
(climas úmidos como o tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical). O desmatamento indiscriminado, 
principalmente da Mata Atlântica, e a urbanização desordenada por meio de aglomerados subnormais 
(favelas e loteamentos clandestinos) intensificam o fenômeno, que provoca perda de vidas humanas e 
danos à infraestrutura. Entre as medidas para amenizar o problema estão: reflorestamento das encostas, 
remoção das famílias de áreas de risco, construção de muros de arrimo e construção de moradias 
populares em áreas com relevo adequado. 
O segundo tipo de desastre natural são as enchentes decorrentes do desmatamento e da intensa 
impermeabilização do solo por concreto e asfalto nos centros urbanos, que dificulta a infiltração de água no 
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solo, aumenta o escoamento superficial, eleva rapidamente a vazão dos rios e provoca grandes 
inundações. Entre as consequências, a perda de vidas humanas, danos às moradias e prejuízos para a 
infraestrutura. Entre as medidas para combater o problema estão: recomposição de matas ciliares, criação 
de áreas verdes e construção de piscinões para armazenamento temporário da água da chuva.   
 
Resposta da questão 13: 
 As zonas com maior ocorrência de terremotos são as de contato entre placas tectônicas, os abalos de 
maior intensidade ocorrem onde as placas são convergentes ou transformantes. O exemplo principal é a 
orla do Pacífico entre América, Ásia e Oceania. Nos países desenvolvidos, o número de vítimas fatais é 
mais reduzido, uma vez que estes países apresentam infraestrutura e engenharia mais adaptada aos 
abalos sísmicos. Também possuem melhores condições quanto à defesa civil e saúde para o atendimento 
dos feridos. Em países subdesenvolvidos e emergentes, a exemplo das nações do Oriente Médio e da Ásia 
Oriental, o número de vítimas é maior, uma vez que os países apresentam infraestrutura e sistemas de 
saúde mais precários.   
 
Resposta da questão 14: 
 Durante a Era Glacial (glaciação), com ponto mínimo há cerca de 8 mil anos, a temperatura média da Terra 
era muito mais baixa, portanto, grande parte da água estava aprisionada no estado sólido nas geleiras do 
Ártico, da Antártida e dos Dobramentos Modernos. Com menos água no estado líquido, os rios eram menos 
caudalosos e o nível do mar, mais baixo. Devido às baixas temperaturas e à menor disponibilidade de água, 
era menor a evaporação e os climas eram mais secos. Assim, as florestas tropicais e equatoriais tinham 
menor extensão e encontravam-se fragmentadas em refúgios mais úmidos, como as encostas de serras e 
as margens dos rios. Trata-se da Teoria dos Refúgios, do professor Aziz Ab Sáber. Posteriormente, ocorre 
uma deglaciação com ponto máximo há 5 mil anos, a temperatura média era mais elevada, com degelo 
parcial das calotas polares, rios mais caudalosos e com nível do mar mais elevado. Com maior evaporação, 
o clima ficou mais úmido, favorecendo a expansão das florestas a partir dos antigos refúgios, dando origem, 
no caso do Brasil, à Amazônia e à Mata Atlântica.   
 
Resposta da questão 15: 
 Quanto ao volume de capital mobilizado no comércio internacional, destacam-se a Europa Ocidental (onde 
se localiza a União Europeia), a América do Norte (corresponde ao NAFTA: Estados Unidos, Canadá e 
México) e o Sudeste Asiático/Oceania (onde situam-se a Austrália, Japão, Tigres e Novos Tigres Asiáticos, 
bem como a China, maior exportadora mundial). São as regiões mais dinâmicas no comércio global, visto 
que apresentam países desenvolvidos e muitos emergentes que apresentam alto crescimento econômico e 
ampliação dos mercados consumidores internos. O maior volume nas transações deve-se também ao maior 
valor agregado dos produtos comercializados entre América do Norte, União Europeia e Ásia, visto que 
prevalecem manufaturados. 
A Europa Ocidental é grande exportadora de produtos industrializados inclusive de média e de alta 
tecnologia, na qual se destaca países como a Alemanha. A maior parte do comércio é realizada entre os 
países da região, devido ao funcionamento da União Europeia e da presença de mercados consumidores 
com maior renda.  
No caso da América do Sul e Caribe, o volume das transações comerciais é bem menor e a maior parte do 
comércio é realizada com nações de fora da região. Destacam-se as exportações de commodities minerais, 
agrícolas e energéticas para países desenvolvidos e emergentes. Um dos exemplos são as exportações 
brasileiras para a China, dominadas por produtos básicos como minério de ferro e soja.   


