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Unicamp 2018 - 1ª fase - Geografia - Questões Resolvidas 

 

Exercícios 

 

1.  

 

 

Ao percorrer a Ferrovia Transiberiana, de Moscou a Vladivostok, em uma extensão de 9.289 km, 

atravessamos diferentes unidades do relevo russo: 

a) Montes Urais, Planície Russa, Planalto da Anatólia e Planalto Central Siberiano. 

b) Planalto do Decã, Planalto Central Siberiano, Montes Urais e Planície Russa. 

c) Planalto Central Siberiano, Planície Russa, Montes Urais e Planalto dos Bálcãs. 

d) Planície Russa, Montes Urais, Planalto Central Siberiano e Planalto de Aldan. 

 

 

2. O referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao Brexit, após 43 anos de adesão 

à União Europeia. São potenciais consequências dessa decisão, nos níveis nacional e continental, 

respectivamente, 

a) o pedido da Irlanda do Norte por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido 

e a continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido. 

b) o pedido da Inglaterra por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a 

continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido. 

c) o pedido da Escócia por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o 

comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido. 

d) o pedido do País de Gales por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e 

o comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido. 
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3. Em junho de 2017, o governo dos Estados Unidos da América (EUA) se retirou do “Acordo de Paris”, 

assinado em 2015 por 195 países. Sobre as medidas previstas no Acordo para a redução da emissão 

de gases do efeito estufa, e o motivo da saída dos Estados Unidos do referido acordo, é correto afirmar 

que 

a) são medidas deliberativas e os países signatários pagarão multas pelo descumprimento das 

metas; os EUA não aceitam o papel da ONU na função de agente fiscalizador. 

b) são medidas propositivas e os países signatários deverão definir metas para os próximos anos; 

os EUA não concordam com o controle externo sobre suas fontes poluidoras. 

c) são medidas restritivas e os países signatários sofrerão punições políticas e econômicas se não 

atingirem as metas; os EUA não aprovam a presença da Rússia no acordo. 

d) são medidas normativas e os países signatários deverão definir as estratégias a serem adotadas; 

os EUA não aceitam assumir as mesmas responsabilidades da Índia, o maior poluidor do planeta. 

 

 

4. Detroit foi símbolo mundial da indústria automotiva. Chegou a abrigar quase 2 milhões de habitantes 

entre as décadas de 1960 e 1970. Em 2010, porém, havia perdido mais de um milhão de habitantes. O 

espaço urbano entrou em colapso, com fábricas em ruínas, casas abandonadas, supressão de 

serviços públicos essenciais, crescimento da pobreza e do desemprego. Em 2013, foi decretada a 

falência da cidade. Essa crise urbana vivida por Detroit resulta dos seguintes processos: 

a) ascensão do taylorismo; protecionismo econômico e concorrência com capitais europeus; 

deslocamento de indústrias para cidades vizinhas. 

b) consolidação do regime de acumulação fordista; protecionismo econômico e concorrência com 

capitais europeus; deslocamento de indústrias para outros países. 

c) declínio do toyotismo; liberalização econômica e concorrência com capitais asiáticos; 

deslocamento de indústrias para cidades vizinhas. 

d) ascensão do regime de acumulação flexível; liberalização econômica e concorrência com capitais 

asiáticos; deslocamento de indústrias para outros países. 
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