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 UNICAMP 2011 – 1ª Fase (Questões 40 a 48) 
 
1. (Questão 40) Indiferentes às advertências contra a rotina dos métodos agrícolas, os 
fazendeiros de Vassouras continuaram a derrubar e queimar a mata virgem. Havia municípios do 
Vale do Paraíba que tinham esgotado completamente toda a sua mata virgem para dar lugar aos 
cafezais. Em 1887, os fazendeiros da região se queixaram que chovia menos e com muito mais 
irregularidade do que antes.  

(Adaptado de Stanley J. Stein, Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 255-258).  

 
Podemos afirmar que o esgotamento da cultura cafeeira no Vale do Paraíba, mencionado no 
enunciado acima, deveu-se  
a) ao desmatamento e ao cultivo em áreas de média e alta declividade, o que reduziu a infiltração 
de água no solo e diminuiu a disponibilidade de água no local, afetando o regime de chuvas; isso 
levou a uma queda na produtividade, com o endividamento dos fazendeiros da região, superada 
economicamente por regiões de cultivo cafeeiro mais recente, como o oeste paulista.  
b) à falta de qualificação da mão de obra escrava, que empregava técnicas agrícolas atrasadas, 
como as queimadas, para dar lugar aos cafezais, provocando o aumento de emissão de CO2 e 
intensificando o efeito estufa, o que reduziu as chuvas nessa área, tornando-a inadequada à 
cultura cafeeira e abrindo espaço à expansão da cultura canavieira, mais adaptada ao clima seco.  
c) ao emprego de técnicas agrícolas atrasadas, como as queimadas, e ao cultivo nas planícies do 
rio Paraíba do Sul, fatores que reduziam a infiltração de água no solo, diminuindo a 
disponibilidade de água no local e afetando o regime de chuvas, o que levou a uma queda na 
produtividade da região.  
d) ao desmatamento e ao uso de queimadas, para dar lugar aos cafezais, o que provocou o 
aumento de emissão de CO2, intensificando o efeito estufa; isso causou a redução das chuvas 
nessa área, tornando-a inadequada à cultura cafeeira, e levando ao endividamento dos 
fazendeiros da região, que acabariam se deslocando para regiões de cultivo mais recente, como o 
oeste paulista. 
 
 
2. (Questão 41) O mapa abaixo destaca a área de ocorrência dos Pampas, no Brasil. Além de 
apresentarem solos susceptíveis à erosão, os Pampas se caracterizam 
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 a) pela vegetação arbórea, em área de clima temperado, sujeita a processos de voçorocamento 
decorrente da eliminação da cobertura vegetal.  
b) pela vegetação arbórea, em área de clima subtropical, sujeita a processos de arenização 
decorrente da eliminação da cobertura vegetal.  
c) pela vegetação de gramíneas, em área de clima subtropical, sujeita a processos de arenização 
decorrente da eliminação da cobertura vegetal.  
d) pela vegetação de gramíneas, em área de clima temperado, sujeita a processos de 
voçorocamento decorrente da eliminação da cobertura vegetal. 
 
 
3. (Questão 42) Segundo a base de dados internacional sobre desastres, da Universidade 
Católica de Louvain, Bélgica, entre 2000 e 2007, mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas 
por algum tipo de desastre natural no Brasil. Os dados também mostram que, no mesmo período, 
ocorreram no país cerca de 36 grandes episódios de desastres naturais, com prejuízo econômico 
estimado em mais de US$ 2,5 bilhões.  

Adaptado de C.Q.T. Maffra e M. Mazzola, “Vulnerabilidade Ambiental: Desastres Naturais ou 
Fenômenos Induzidos?”. In: Vulnerabilidade Ambiental. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 

2007, p. 10.  
 
É possível considerar que, no território nacional, 
a) os desastres naturais estão associados diretamente a episódios de origem tectônica.  
b) apenas a ação climática é o fator que justifica a marcante ocorrência dos desastres naturais.  
c) a concentração das chuvas e os processos tectônicos associados são responsáveis pelos 
desastres naturais.  
d) os desastres estão associados a fenômenos climáticos potencializados pela ação antrópica. 
 
 
4. (Questão 43) Os gráficos abaixo representam a espacialização e proporção da pobreza e da 
indigência no Brasil entre 1990 e 2004. Considerando esses gráficos, assinale a alternativa 
correta: 
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a) Comparando as áreas metropolitanas, urbanas e rurais, observa-se que a melhoria da pobreza 
(queda na proporção de pobres) no período 1990-2004 foi menos acentuada nas áreas urbanas.  
b) Nas áreas rurais, a queda na proporção de indigentes foi mais significativa do que a de pobres.  
c) No período 1995-2004, a proporção de pobres e de indigentes no Brasil se manteve mais ou 
menos constante.  
d) A queda menos acentuada na proporção de indigentes no Brasil, no período, ocorreu nas áreas 
urbanas. 
 
 
5. (Questão 44) Em 1902 os paulistas organizam o primeiro campeonato de futebol no Brasil. No 
mesmo ano, surgem os primeiros campos de várzea, que logo se espalham pelos bairros 
operários, e já em 1908/1910, a várzea paulistana congregava vários e concorridos campeonatos, 
de forma que São Paulo não é apenas pioneira nacional no futebol “oficial”, mas também, e 
sobretudo, no “futebol popular”. A retificação dos rios Pinheiros e Tietê, a partir dos anos 1950, 
eliminou da paisagem urbana inúmeros campos de várzea, provavelmente mais de uma centena.  
(Adaptado de G.M. Jesus, “Várzeas, operários e futebol: uma outra Geografia”. Geographia. Rio 
de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 84-92, 2002.)  
 
Várzea é uma forma geomorfológica associada às margens de rios caracterizadas pela topografia 
plana (o que facilita o uso como campos de futebol) e  
a) sujeita a inundações periódicas anuais, quando ocorre a deposição de sedimentos finos. Está 
posicionada entre o terraço e o rio.  
b) sujeita a inundações apenas em anos muito chuvosos, quando ocorre a deposição de 
sedimentos grossos. Está posicionada entre o terraço e o rio.  
c) sujeita a inundações periódicas anuais, quando ocorre a deposição de sedimentos finos. Está 
posicionada entre a vertente e o terraço.  
d) sujeita a inundações apenas em anos muito chuvosos, quando ocorre a deposição de 
sedimentos finos. Está posicionada entre a vertente e o terraço. 
 
 
6. (Questão 45) Com relação à fruticultura na região do Vale do São Francisco no Nordeste 
brasileiro, é correto afirmar que  
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 a) a região tem terras férteis e adequadas à fruticultura graças à inserção de projetos irrigáveis, o 
que compensa o clima seco e o alto índice de insolação durante a maior parte do ano.  
b) a região tem clima úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, característica 
favorável à fruticultura.  
c) a região é importante produtora de frutas, mas não foi possível implantar a vitinicultura, apesar 
de várias tentativas, porque a cultura não se adapta ao clima.  
d) os maiores produtores de frutas tropicais da região e do país encontram-se em polos 
agroindustriais dos municípios pernambucanos de Juazeiro e Petrolina. 
 
 
7. (Questão 46) Na figura abaixo podem ser observadas médias térmicas mensais de algumas 
cidades indicadas no mapa-múndi. Entre as cidades há uma significativa diferença entre 
temperaturas máximas e mínimas mensais. É correto afirmar que 
 

 
 
a) apesar de estarem em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito 
maior que Hamburgo, pois em Yakutsk a radiação anual é significativamente maior que em 
Hamburgo.  
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 b) a média de temperatura é praticamente constante em Manaus, porque apesar das grandes 
variações de insolação durante inverno e verão, a umidade e a Floresta Amazônica permitem a 
maior conservação da energia.  
c) Assuan apresenta uma amplitude térmica menor que Manaus, pois está situada no deserto do 
Saara (Egito), onde as temperaturas durante o dia são muito elevadas, mas, à noite, sofrem 
quedas bruscas.  
d) apesar de estarem em latitudes similares, Yakutsk apresenta uma amplitude térmica muito 
maior que Hamburgo, pois em Yakutsk o efeito da continentalidade é mais pronunciado que em 
Hamburgo, onde predomina a ação da maritimidade. 
 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 47 E 48  
 
A soja é a principal cultura agrícola do Brasil em volume e em geração de renda e ocupa hoje 
uma área de mais de 21 milhões de hectares. Em 2008, foram produzidas 57,2 milhões de 
toneladas do grão, com valor bruto de R$ 51,5 bilhões.  
(Focus: Visão do Brasil – Desafios e oportunidades para a produção de soja sustentável no Brasil. 

www.visaobrasil.org, 04/2010.) 
 
 
8. (Questão 47) Com relação à cultura da soja no Brasil, é correto afirmar que  
a) o grão chegou ao país com a entrada dos primeiros imigrantes italianos no início do século XX, 
sendo relegado a um segundo plano por causa da cultura do café.  
b) a expansão e a consolidação da soja no Brasil somente se deu na década de 1990, quando 
fatores climáticos afetaram a produção de ração animal, forçando o uso de farelo de soja como 
substituto.  
c) entre os fatores que contribuíram para que a soja ganhasse relevância econômica na 
agricultura do país estão os incentivos fiscais e a facilidade na mecanização da cultura, que a 
torna mais produtiva.  
d) a cultura de soja inicialmente se estabeleceu e se destacou na região Centro-Oeste, e, em 
seguida, na região Sul. 
 
9. (Questão 48) Assinale a alternativa correta:  
a) A região Sul do Brasil pode ser considerada a principal produtora de soja do país, tendo se 
beneficiado da melhoria da infraestrutura regional.  
b) Os custos da soja produzida no Centro-Oeste são mais elevados para os produtores do que na 
região Sul, pois os centros consumidores e os portos estão a grandes distâncias.  
c) Dada a dimensão da área onde a soja é cultivada no Centro-Oeste, ela é considerada uma 
cultura que tem impacto positivo na criação intensiva de empregos agrícolas.  
d) Observa-se uma tendência de crescimento de produção da soja no Brasil em médias e 
pequenas propriedades da região Sul, onde os produtores tendem a ganhar competitividade com 
o avanço tecnológico. 
 


