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 UNESP 2014 – 2ª Fase (Questões 5 a 8) 
 
1. (Questão 5) 

 

 
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. 
 
 
2. (Questão 6) 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. 
 
 
3. (Questão 7) Examine a charge e leia o texto. 
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(http://froes-explica.blogspot.com.br) 

 
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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 4. (Questão 8) 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. 
 


