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 UNICAMP 2015 – 2ª Fase (Questões 7 a 11) 
 
1. (Questão 7) 

 
Fonte: François Bost (org.), Atlas Mondial des Zones Franches. France: La Documentation 

Française, 2010. p.23. 
 
a) Apresente dois fatores explicativos para a difusão das zonas francas no mundo 
contemporâneo. 
b) Mencione a principal Zona Franca existente no Brasil e aponte uma intenção do Estado 
brasileiro ao implantá-la como instrumento de uma política territorial. 
 
 
2. (Questão 8)  
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 As figuras acima ilustram a importância do sistema internacional de circulação. As longas 
distâncias a serem vencidas representam altos custos, calculados em função do tempo de 
deslocamento. Por isso foram construídos dois importantes canais de comunicação 
interoceânicos, hoje já centenários. São eles o Canal de Suez e o Canal do Panamá, que 
completou cem anos em agosto. 
a) Associe corretamente cada figura ao respectivo Canal mencionado no texto, e apresente, com 
base nas figuras, características da paisagem que permitem identificar a localização correta de 
cada Canal. 
b) Até 1999, quando a administração do Canal Panamá foi entregue ao Governo do Panamá, o 
Canal esteve sob controle de outro país. Qual é esse país e qual foi seu interesse no controle do 
Canal? 
 
 
3. (Questão 9) 

 
As ocupações de imóveis fechados tornaram-se frequentes nas grandes cidades brasileiras. A 
imagem acima retrata a ação da Polícia Militar na reintegração de posse de um edifício na 
avenida São João, na cidade de São Paulo, ocupado havia seis meses por aproximadamente 200 
famílias de sem teto. 
a) Por que alguns movimentos sociais decidem pelas ocupações urbanas? O que explica, nas 
grandes cidades, a existência de inúmeros imóveis fechados em áreas centrais dotadas de 
infraestrutura? 
b) Além dos movimentos sociais, indique um agente econômico e um agente político diretamente 
envolvidos nos conflitos ensejados pelas ocupações urbanas. 
 
 
4. (Questão 10) A água utilizada para os mais diversos fins não provém apenas dos reservatórios 
aquáticos que se podem ver (rios, lagos, lagoas, etc.), mas também fazem parte dos recursos 
hídricos os aquíferos, importantes reservatórios subterrâneos que são responsáveis pelo 
armazenamento da maior parte da água doce disponível para o consumo humano. No Estado de 
São Paulo, por exemplo, os aquíferos têm importância significativa, pois abastecem quase 
metade do território estadual. 
(Adaptado de As águas subterrâneas do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo, 

Secretaria do Meio Ambiente. São Paulo: Instituto Geológico, 2012, p. 5.) 
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 a) O que é um aquífero e qual o seu processo natural de formação? 
b) Explique como as águas superficiais (rios, lagos, lagoas, etc.) relacionam-se com as águas dos 
aquíferos e aponte um tipo de atividade econômica que faz intenso uso das águas do Aquífero 
Guarani, especialmente nos períodos de estiagem. 
 
 
5. (Questão 11) A erosão dos solos é um fenômeno natural e acontece em áreas onde existe 
certa declividade. O delta do rio Nilo, por exemplo, é historicamente conhecido pela deposição de 
sedimentos férteis que provêm da erosão dos solos na Etiópia, ou seja, em alguns lugares a 
erosão e a deposição dos sedimentos contribuem para a manutenção da fertilidade natural dos 
solos. Durante séculos a fertilidade do rio Nilo se manteve, mas a construção de barragens, para 
controle do regime hídrico, alterou esse equilíbrio. Os problemas relacionados à erosão são 
agravados quando as taxas de perda de solo ultrapassam certos níveis naturais, o que 
normalmente resulta da falta de práticas conservacionistas. 

(Adaptado de A. T. Guerra e M. do C. O. Jorge. Processos erosivos e recuperação de áreas 
degradadas. São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2013, p.8.) 

 
a) Explique o que são erosão e assoreamento. 
b) Em rios das áreas tropicais, que sinal evidencia a ocorrência de erosão? Aponte uma causa da 
erosão em áreas urbanas periféricas das grandes cidades de regiões tropicais. 
 


