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1. (Unesp 2017)  O químico inglês Conrad Gorinsky conviveu com os índios uapixanas, em 
Roraima, durante dezessete anos. Sem avisar, foi embora do Brasil e registrou, no Escritório 
Europeu de Patentes, os direitos de propriedade intelectual sobre dois compostos medicinais 
retirados de plantas usadas pela tribo. 
Bertha K. Becker e Claudio Stenner. Um futuro para a Amazônia, 2008. Adaptado. 

 
 
Identifique e defina a prática levada a cabo pelo químico inglês. Apresente dois motivos pelos 
quais essa prática ainda ocorre no Brasil.  
   
2. (Unesp 2017)  Analise o mapa. 
 

 
 
Quais foram os dois critérios utilizados para a regionalização apresentada no mapa? Cite duas 
características da Região Concentrada.  
   
3. (Unesp 2017)   

 
 
A imagem reúne alguns dos principais elementos de uma bacia hidrográfica. Identifique a 
feição apontada pelo número 1 e explique a dinâmica apresentada na ampliação. 
Considerando as partes de um rio, defina jusante e montante.  
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4. (Unesp 2017)   

 
 
Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da 
globalização, identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das 
multinacionais. Cite dois fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia.  
   
5. (Unesp 2016)   

 
 
O que o gráfico permite analisar? Considerando as informações do gráfico, indique os 
intervalos percentuais aproximados das legendas do mapa para os tipos I e V.  
   
6. (Unesp 2016)   
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Os esquemas apresentam redes urbanas com diferentes hierarquias. Explique a diferença 
entre rede urbana e hierarquia urbana e como se dão as relações entre as aglomerações 
urbanas nos esquemas apresentados.  
   
7. (Unesp 2016)   

 
 
Avalie a dimensão das áreas plantadas de soja, em 2006, nas regiões Centro-Oeste e Sul. 
Apresente o caminho histórico da territorialização da produção de soja no Brasil e indique sua 
atual direção.  
   
8. (Unesp 2016)   
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Migrações inter-regionais segundo as grandes regiões, 2005-2010 

Grandes regiões Imigrantes Emigrantes Saldo migratório líquido 

Norte 297.152  260.670  36.482  

Nordeste 571.335  1.272.413  (-)701.078  

Sudeste 1.163.575  838.080  325.495  

Sul 345.184  268.892  76.292  

Centro-Oeste 604.048  341.240  262.808  

 
(Leila R. Ervatti et al. Mudança demográfica no Brasil no início do século XXI, 
2015. Adaptado.) 

 
 
A partir da análise da tabela, identifique a principal região de repulsão e a principal região de 
atração populacional do território brasileiro, explicitando, para cada uma delas, um fator 
socioeconômico que contribuiu para essa condição.  
   
9. (Unesp 2016)   

 
 
Identifique a forma de relevo indicada pela seta e o processo responsável por sua formação. 
Considerando seus diferentes agentes formadores, cite dois exemplos de classificação desta 
forma de relevo.  
   
10. (Unesp 2016)  O entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de pessoas 
entre países, regiões e continentes passa pelo reconhecimento de que sob a rubrica migração 
internacional estão envolvidos fenômenos distintos, com grupos sociais e implicações diversas. 
A migração internacional, no contexto da globalização, é inevitável e deve ser entendida como 
parte das estratégias de sobrevivência, de impulso para alcançar novos horizontes, e a 
globalização, nesse contexto, age como fator de estímulo. 
 
(Neide L. Patarra. “Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais”. Estudos 
Avançados, 2006. Adaptado.) 
 
 
Explique por que a globalização é um estímulo à migração internacional. Cite dois aspectos ou 
“fenômenos distintos” motivadores das migrações.  
   
11. (Unesp 2016)  A charge retrata um movimento ocorrido em 2014 na cidade de Hong Kong. 
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Identifique este movimento e sua motivação. Como o lema “Um país, dois sistemas” relaciona-
se à situação de Hong Kong perante a China?  
   
12. (Unesp 2016)  O livro de Nnimmo Bassey rompe com dois lugares comuns que têm 
prevalecido nos discursos sobre a África: 
 
1. o continente é sempre interpretado como vítima de um passado colonial onipresente que o 

incapacita a sair do quadro de miséria e subdesenvolvimento, é como se a África estivesse 
condenada pelo passado, uma região sem presente; 

2. o continente caracteriza-se por infindáveis lutas fratricidas e tribais. Aliás, esse conceito de 
tribo é reiteradas vezes usado para caracterizar os conflitos e lutas do continente, impondo-
se assim um conceito que, na literatura colonialista, é oposto ao conceito de civilização. Haja 
eurocentrismo! Não, para Nnimmo Bassey essa história colonial não condena o presente 
desse continente e seus povos por uma simples razão: o fim do colonialismo não significou o 
fim da colonialidade que, assim, se mostra irmão siamês do capitalismo na sua sanha de 
acumulação de capital. 

 
(Denilson A. Oliveira e Carlos W. Porto-Gonçalves. “Apresentação à edição brasileira”. In: 
Nnimmo Bassey. Aprendendo com a África, 2015. Adaptado.) 
 
 
Explicite o modo de estabelecimento das fronteiras no continente africano durante o período 
colonial e o contexto em que grande parte dos movimentos por descolonização ocorreram. Cite 
dois exemplos de como a colonialidade se expressa nesse continente.   

 



 

Página 6 de 9 

 

 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 A prática do químico inglês é um crime denominado biopirataria. Pesquisadores e empresas 
se aproveitam do conhecimento prévio de povos tradicionais como indígenas e comunidades 
extrativistas para encontrar substâncias que podem ser utilizadas em setores que utilizam 
biotecnologia como medicamentos e alimentos. Esta prática ocorre no Brasil devido a 
precariedade da fiscalização governamental em relação aos ecossistemas, unidades de 
conservação e terras indígenas. A alta biodiversidade do Brasil em plantas, animais e micro-
organismos é outro motivo que desperta o interesse dos países desenvolvidos, empresas 
transnacionais e pesquisadores.   
 
Resposta da questão 2: 
 O mapa corresponde à divisão regional do professor Milton Santos em 4 regiões. Entre os 
critérios utilizados na regionalização destacam-se a densidade de meio técnico, científico e 
informacional, isto é, as redes de cidades, transportes, telecomunicações, informática e 
institutos de pesquisa (faculdades e universidades). Outro critério foi a história da ocupação de 
cada região, suas desigualdades e conexões com mundo globalizado. A Região Concentrada 
apresenta a maior concentração de população. Também apresenta o maior número de 
empresas industriais.   
 
Resposta da questão 3: 
 A feição apontada pelo número 1 constitui o divisor de águas, áreas que apresentam maior 
altitude e que separam bacias hidrográficas. No desenho ampliado, observa-se o escoamento 
superficial da água nas vertentes alimentando os rios. Também observa-se o fluxo de água 
subterrânea possivelmente alimentada pela infiltração proveniente da superfície. O escoamento 
superficial e os rios são agentes externos importantes na modelagem do relevo dando origem 
ao vale visualizado na imagem. Em um rio, jusante é em direção à foz. Montante é em direção 
à nascente.   
 
Resposta da questão 4: 
 As corporações transnacionais são os principais agentes do processo de globalização. 
Apresentam matriz e filiais distribuídas pelo mundo. A expansão das empresas por vários 
países permite aproveitar menores salários, incentivos fiscais, novos mercados consumidores, 
infraestrutura, doação de terrenos, além de matéria prima e energia a baixo custo. A nova 
estratégia é caracterizada também pela produção internacionalizada, por exemplo, no caso da 
Boeing, os componentes dos aviões são produzidos em vários países através de acordos com 
outras empresas. Neste caso, empresas de países desenvolvidos como Japão, França, Reino 
Unido e Itália. Entre os fatores que explicam esta estratégia são a ampliação da lucratividade 
explorando as vantagens de cada país e a competição internacional com outras empresas que 
adotam estratégias semelhantes como a Airbus.   
 
Resposta da questão 5: 
 O gráfico traça uma relação entre a porcentagem da lavoura, mata/floresta e pastagem no ano 
de 2006, portanto, permite analisar o uso do solo no Brasil nesse período. 
Os intervalos percentuais aproximados das legendas para o TIPO I e TIPO V são: 
 

 MATA/FLORESTA LAVOURA PASTAGEM 

TIPO I 60 a 70%  5%  25 a 35%  

TIPO V 15%  23%  62%  

   
 
Resposta da questão 6: 
 Rede urbana é o conjunto de cidades articuladas entre si, ao passo que hierarquia urbana é o 
processo de polarização de uma cidade sobre outra sustentada pela estrutura de seu 
equipamento urbano, serviços, atividades econômicas e importância política. 
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As relações entre as aglomerações urbanas no esquema clássico são rígidas e cada uma das 
cidades é subordinada diretamente à outra, enquanto no esquema atual há uma inter-relação 
entre as aglomerações independente de seu status.   
 
Resposta da questão 7: 
 A área plantada de soja em 2006 ocupa a maior parte das regiões centro-oeste e sul e, 
portanto, essas regiões correspondem à maior dimensão da produção em nível nacional. 
A produção da soja no país ocupou inicialmente – década de 1970 – os estados da região sul, 
notadamente RS e PR. Com a modernização agrícola e desenvolvimento tecnológico da 
produção de sementes criando adaptabilidade à diferentes condições climáticas, a soja avança 
para áreas tropicais como GO, MS e MT. Atualmente, a direção da expansão da cultura indica 
o avanço sobre as regiões Norte (RO, PA) e Nordeste (MA, BA).   
 
Resposta da questão 8: 
 A principal região de repulsão é o nordeste, consequência dentre outros fatores da fragilidade 
econômico-social criando círculos viciosos de pobreza, epidemias e fome resultando em parcas 
perspectivas humanas. A principal região de atração é o sudeste, cuja pujança econômica cria 
melhor infraestrutura, oportunidade de mercado de trabalho e melhorias salariais, maior acesso 
à serviços públicos, dentre outros.   
 
Resposta da questão 9: 
 A forma identificada pela seta é uma planície, cujo processo de formação se dá pela 
sedimentação do material erodido ao entorno. 
As planícies podem ser classificadas como: litorâneas ou costeiras, formadas pela deposição 
de sedimentos marinhos; fluvial, formada pela sedimentação do curso de água; lacustre, 
formada pela sedimentação de lagos.   
 
Resposta da questão 10: 
 O processo de globalização contém diversos aspectos que privilegiam as migrações 
internacionais, dentre as quais: a evolução dos meios de transportes e telecomunicações; a 
abertura dos mercados e consolidação dos blocos econômicos promovendo a permeabilidade 
das fronteiras; o aumento do abismo socioeconômico Sul-Norte. 
Dentre os aspectos motivadores das migrações, pode-se citar: conflitos civis e regionais 
responsáveis por grande número de deslocados; diferenças étnicas, políticas e ideológicas; 
busca por melhores condições salariais e/ou empregatícias; cataclismos naturais.   
 
Resposta da questão 11: 
 O movimento ocorrido em 2014 foi denominado “Occupy Central” (em referencia ao “Occupy 
Wall Street” de 2011 nos Estados Unidos) e tem como objetivo protestar contra a decisão do 
governo chinês em estabelecer uma triagem sobre os candidatos de Hong Kong antes da 
votação da população civil, contrariando a decisão de que as eleições de 2017 seriam 
determinadas pela população local. 
O princípio “um país, dois sistemas” foi adotado por Deng Xiaoping para a devolução de Hong 
Kong pela Inglaterra em 1997, onde o governo chinês se compromete, a despeito da pratica do 
socialismo, respeitar a autonomia e a manutenção do sistema capitalista dessa província em 
alto nível durante 50 anos após a reunificação, sendo que esse princípio é adotado como uma 
pseudoconstituição por Hong Kong. Em razão disso, a decisão da China em interferir nas 
eleições de Hong Kong fere o princípio “um país, dois sistemas”.   
 
Resposta da questão 12: 
 O neocolonialismo europeu sobre a África consolidou-se com a partilha do continente no 
Congresso de Berlim (1884/85) em um período de agressiva expansão europeia. O fim da 
segunda guerra resulta no enfraquecimento das metrópoles europeias, reordenando o sistema 
de poder mundial definido com a bipolarização dos EUA e URSS cuja hegemonia se 
estabelecia a partir da superioridade militar. Nesse contexto ocorre a descolonização africana 
impondo o conceito da unidade política dos Estados Nacionais (em oposição à divisão tribal) 
cujas fronteiras estabelecidas pelas metrópoles foram alheias ao critério da distribuição étnica. 
As fronteiras artificiais foram as responsáveis pela perpetuação dos conflitos que imprimem 
forte instabilidade ao continente, permitindo a continuidade da exploração dos recursos dos 



 

Página 8 de 9 

 

países africanos pelas potências. 
Dentre os exemplos de como a colonialidade se expressa no continente africano, pode-se citar: 
a exploração dos recursos minerais e energéticos, o direcionamento da produção agrícola para 
os países europeus, as ditaduras como desdobramento do domínio colonial, a manutenção das 
fronteiras artificiais, dentre outros.   
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 04/06/2017 às 17:24 
Nome do arquivo: Geografia 2fase-Unesp 2016-2017 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............ 166388 ..... Elevada ......... Geografia ...... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
2 ............ 166389 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
3 ............ 166386 ..... Elevada ......... Geografia ...... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
4 ............ 166387 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
5 ............ 152706 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
6 ............ 152709 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
7 ............ 159927 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
8 ............ 159928 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
9 ............ 159925 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
10 .......... 152708 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
11 .......... 152707 ..... Elevada ......... Geografia ...... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
12 .......... 159926 ..... Média............. Geografia ...... Unesp/2016 ......................... Analítica 

   


