
 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Provas de Vestibular 
 

UNICAMP 2012 
Geografia 

Professor: Claudio Hansen 
 

 UNICAMP 2012 – 2ª Fase (Questões 9, 11, 12, 
13 e 14) 
 
1. (Questão 9) Faz cerca de vinte anos que “globalização” se tornou uma palavra-chave para a 
organização de nossos pensamentos no que respeita ao funcionamento do mundo. A palavra 
“globalização” entrou recentemente em nossos discursos e, mesmo entre muitos “progressistas” e 
“esquerdistas” do mundo capitalista avançado, palavras mais carregadas politicamente passaram 
a ter um papel secundário diante de “globalização”. A globalização pode ser vista como um 
processo, uma condição ou um tipo específico de projeto político. 

(Adaptado de David Harvey, Espaços de Esperança. São Paulo: Edições Loyola, 2006. p. 79.) 
 
a) Identifique uma característica política e uma cultural do processo de globalização. 
b) Quais as principais críticas econômicas dos movimentos antiglobalização? 
 
 
2. (Questão 11) Para o Ministério do Meio Ambiente, o processo de desertificação gera uma perda 
de cinco bilhões de dólares por ano ao Brasil (cerca de 1% do Produto Interno Bruto) e já atinge 
gravemente 66 milhões de hectares no semiárido brasileiro e 15 milhões de pessoas em áreas do 
Bioma Cerrado e da Caatinga. No Brasil, 62% das áreas suscetíveis à desertificação estão em 
zonas originalmente ocupadas por caatinga, sendo que muitas já estão bastante alteradas. 
(Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2011). http://www.mma.gov.br/sitio/index.php. Acessado em 

15/08/2011.) 
 
Considerando o texto acima, responda: 
a) O que é desertificação e quais são as suas causas? 
b) Quais os impactos sociais associados à desertificação? 
 
 
3. (Questão 12) Considerando o território norte-americano após a 2a Guerra Mundial, o chamado 
Sunbelt, que abrange os Estados da Califórnia, Arizona, Texas, Novo México, Luisiana e Flórida, 
se destacou pelo dinamismo de sua economia.  
a) Aponte as principais características econômicas do Sunbelt americano. 
b) Indique duas características da agricultura norte-americana moderna. 
 
 
4. (Questão 13) Sob uma perspectiva histórica, a incidência de fogo nas matas remonta a mais de 
22.000 A.P. (antes do presente). No final da última glaciação, antes da chegada do homem às 
Américas, o clima era seco e frio, os incêndios só ocorriam por causas naturais, sendo em geral 
causados por raios. Ao lado da chuva, propiciava-se o manejo natural do material combustível 
existente (...). A sedentarização do homem no território nacional levou à prática da queimada tipo 
“coivara” adotada pelos índios. Posteriormente, com a colonização, adotou-se também a prática 
das queimadas.  

(Adaptado de Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas: 
cerrado. Ministério do Meio Ambiente. Brasília: MMA, 2011, p.56.) 
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 a) Quais as diferenças entre a coivara praticada pelo índio e o processo de queimada adotado 
pelo colonizador? 
b) Quais os impactos decorrentes da queimada sistemática aos ecossistemas naturais e ao 
homem? 
 
 
5. (Questão 14) A Amazônia é uma das mais antigas periferias do sistema mundial capitalista. 
Seu povoamento e desenvolvimento se deram de acordo com o paradigma da economia de 
fronteira, significando, com isso, que o crescimento econômico é visto como linear e infinito, 
sendo imperativo sustar esse padrão baseado no uso predatório das suas riquezas naturais e do 
saber de suas populações tradicionais. 

(Adaptado de Bertha K. Becker, “Geopolítica da Amazônia”. Estudos Avançados,19, no 53, 2005, 
p. 72) 

 
a) O que se pode entender por economia de fronteira? 
b) Aponte dois exemplos de populações tradicionais na Amazônia. 


