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 UNICAMP 2012 – 2ª Fase (Questões 15 a 18) 
 
1. (Questão 15) “Em 1883, a violenta erupção do vulcão indonésio de Krakatoa riscou do mapa a 
ilha que o abrigava e deixou em seu rastro 36 mil mortos e uma cratera aberta no fundo do mar. 
Os efeitos da explosão foram sentidos até na França; barômetros em Bogotá e Washington 
enlouqueceram; corpos foram dar na costa da África; o estouro foi ouvido na Austrália e na Índia”. 

(S. Winchester, Krakatoa – o dia em que o mundo explodiu. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, 
contracapa.) 

 
a) Por que no sudeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, há ocorrência de vulcões? Por que 
as encostas de vulcões normalmente são densamente povoadas? 
b) Por que a atividade vulcânica deste tipo de vulcão pode causar o resfriamento nas 
temperaturas médias em toda a Terra? 
 
 
2. (Questão 16) O mundo chegou a sete bilhões de pessoas em 2011. Nossa espécie já ocupa 
tanto espaço, com plantações, cidades, estradas, poluição e lixo que, para alguns cientistas, 
entramos em um novo período geológico, o Antropoceno. As atividades humanas já seriam a 
força mais relevante para moldar a superfície da Terra. Alimentar e dar conforto a toda essa gente 
pode exaurir os recursos naturais. 

(Adaptado “O planeta dos humanos”. Revista Época, Especial População, 06/jun/2011, p. 87.) 
 
a) Aponte duas explicações para a maior disponibilidade de alimentos nas décadas recentes, 
situação nunca antes existente na história humana. 
b) Considerando a sustentabilidade ambiental, quais seriam os principais desafios para alimentar 
e dar conforto a todos os seres humanos? 
 
 
3. (Questão 17) O mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul. 
Observe o mapa e responda às questões. 
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 a) Que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve 
na América do Sul? 
b) Quais são as condições momentâneas de estado de tempo necessárias para a ocorrência de 
precipitação em forma de neve? 
 
 
4. (Questão 18) A Política Estadual de Recursos Hídricos, a partir de 1991, determina, para o 
Estado de São Paulo, a Bacia Hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento, tendo 
os Comitês de Bacias como os órgãos gestores. Considerando esta afirmação, responda: 
a) O que é uma bacia hidrográfica? Que elementos topográficos compõem uma bacia? 
b) Aponte dois tipos de conflitos de uso da água numa unidade de bacia hidrográfica. 


