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 UNICAMP 2012 – 1ª Fase (Questões 40 a 44) 
 
1. (Questão 40) Observe o esquema abaixo, que indica a circulação atmosférica sobre a 
superfície terrestre, e indique a alternativa correta. 
 

 
 
a) Os ventos alísios dirigem-se das áreas tropicais para as equatoriais, em sentido horário no 
hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da Força de Coriolis, associada à 
movimentação da Terra. 
b) Os ventos alísios dirigem-se das áreas de alta pressão, características dos trópicos, em direção 
às áreas de baixa pressão, próximas ao equador, movimentando-se em sentido anti-horário no 
hemisfério norte e em sentido horário no hemisfério sul. 
c) Os ventos contra-alísios dirigem-se dos trópicos em direção ao equador, movimentando-se em 
sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da Força de 
Coriolis. 
d) Os ventos contra-alísios dirigem-se da área tropical em direção aos polos, provocando quedas 
bruscas de temperatura e eventualmente queda de neve, movimentando-se em sentido anti-
horário no hemisfério sul e em sentido horário no hemisfério norte. 
 
 
2. (Questão 41) “...as caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram 
também de certo modo na luta. Armam-se para o combate; agridem. Trançam-se, impenetráveis, 
ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multivias, para o matuto que ali nasceu e cresceu...”  
(Euclides da Cunha, Os Sertões. Rio de Janeiro: FBN, p. 102.) 
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 No texto, as caatingas são apresentadas como aliadas do sertanejo. Essa vegetação está 
associada a 
a) locais onde a evapotranspiração potencial é maior que a evapotranspiração real durante 
praticamente todo o ano, gerando grande déficit hídrico, o que resulta em uma vegetação 
espinhenta e sem folhas na maior parte do ano. 
b) locais onde raramente chove, o que determina uma vegetação que em nenhuma época do ano 
apresenta folhas verdes, e que nasce em solos pouco desenvolvidos e férteis. 
c) locais secos durante seis meses por ano, o que permite a presença da vegetação com folhas 
durante a maior parte do ano, embora todas as folhas caiam no período de seca. 
d) locais com precipitação maior que a evapotranspiração potencial, o que determina um 
ambiente quase que permanentemente seco ao longo do ano, com poucos dias em que a 
vegetação apresenta folhas verdes. 
 
 
3. (Questão 42) Considerando a geopolítica do petróleo e os dados da figura abaixo, em que se 
observam os grandes fluxos de importação e exportação desse recurso energético de origem 
mineral, pode-se afirmar que: 
 

 
 
a) A porção do globo que mais importa petróleo é o Oriente Médio, região carente deste recurso. 
b) O Japão consome petróleo principalmente da Rússia, em função da proximidade geográfica. 
c) A Europa é importante exportadora de petróleo em função da grande quantidade de países 
produtores. 
d) A Venezuela é um importante exportador de petróleo para os EUA. 
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 4. (Questão 43) No período das grandes navegações, os marinheiros enfrentavam sérios 
problemas quando as caravelas entravam em zonas de calmaria. Em relação ao tema, pode-se 
afirmar que: 
a) As caravelas possuíam estoque alimentar suficiente para permanecer vários meses 
estacionadas, para o caso de entrarem inadvertidamente em áreas de calmaria, que 
correspondem a porções de baixa pressão atmosférica. 
b) As áreas de calmaria correspondiam a porções de alta pressão atmosférica, típicas das 
latitudes próximas aos trópicos e, consequentemente, as caravelas permaneciam estacionadas, 
agravando as condições de vida dos marinheiros. 
c) O oceano era conhecido como Mar Tenebroso, em razão da crença na existência de monstros 
marinhos, mesmo sabendo-se que o mar era seguro nas áreas de calmaria das porções 
equatoriais. 
d) A viagem atrasava meses quando se atingia uma área de calmaria, pois as células de alta 
pressão não se deslocam ao longo do ano, o que causava problemas de desabastecimento e 
doenças temidas pelos navegadores, como o escorbuto. 
 
 
5. (Questão 44) O Brasil experimentou, na segunda metade do século 20, uma das mais rápidas 
transições urbanas da história mundial. Ela transformou rapidamente um país rural e agrícola em 
um país urbano e metropolitano, no qual grande parte da população passou a morar em cidades 
grandes. Hoje, quase dois quintos da população total residem em uma cidade de pelo menos um 
milhão de habitantes. 

(Adaptado de George Martine e Gordon McGranahan, “A transição urbana brasileira: trajetória, 
dificuldades e lições aprendidas”, em Rosana Baeninger (org.), População e cidades: subsídios 

para o planejamento e para as políticas sociais. Campinas: Nepo / Brasília: UNFPA, 2010, p. 11.) 
 
Considerando o trecho acima, assinale a alternativa correta. 
a) A partir de 1930, a ocupação das fronteiras agrícolas (na Amazônia, no Centro-Oeste, no 
Paraná) foi o fator gerador de deslocamentos de população no Brasil. 
b) Uma das características mais marcantes da urbanização no período 1930-1980 foi a 
distribuição da população urbana em cidades de diferentes tamanhos, em especial nas cidades 
médias. 
c) Os últimos censos têm mostrado que as grandes cidades (mais de 500 mil habitantes) têm tido 
crescimento relativo mais acelerado em comparação com as médias e as pequenas. 
d) Com a crise de 1929, o Brasil voltou-se para o desenvolvimento do mercado interno através de 
uma industrialização por substituição de importações, o que demandou mão de obra urbana 
numerosa. 
 


