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 UNESP 2014 (Questão 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54) 
 
1. (Questão 43) Analise o mapa. 

 

 
 
Considerando as relações existentes entre zonas climáticas, sistema de circulação atmosférica e 
correntes marítimas de superfície, é correto afirmar que: 

a) As correntes quentes predominam nas zonas intertropicais e o sentido de seu 
deslocamento está associado aos ventos de oeste predominantes na região. 

b) As correntes frias predominam na zona equatorial e o sentido de seu deslocamento está 
associado aos ventos de leste predominantes na região. 

c) As correntes quentes predominam na zona equatorial e o sentido de seu deslocamento 
está associado aos ventos de leste predominantes na região. 

d) As correntes quentes predominam nas zonas subtropicais e o sentido de seu deslocamento 
está associado aos ventos de leste predominantes na região. 

e) As correntes frias predominam nas zonas intertropicais e o sentido de seu deslocamento 
está associado aos ventos de oeste predominantes na região. 
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 2. (Questão 44)  Leia as notícias. 
“As fortes chuvas na região litorânea do Nordeste causam problemas a moradores de pelo menos 
quatro capitais. Maceió, Recife e João Pessoa sofrem com transtornos e ruas alagadas nesta 
quarta-feira [03.07.2013]. Natal ainda se recupera da maior chuva do ano, registrada nessa terça-
feira.” 

(http://noticias.uol.com.br) 
 
“As fortes chuvas que atingem Salvador desde a madrugada provocaram alagamentos em 
diversas ruas da capital baiana nesta quarta-feira [03.07.2013]. Segundo a Defesa Civil do 
município, da meia-noite até o meio-dia foram registradas 31 solicitações de emergência, 
incluindo 14 deslizamentos de terra. [...] De acordo com a Climatempo, entre 1h e 8h, o Instituto 
Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou quase 37 milímetros de chuva acumulados em 
Salvador, com rajadas de vento atingindo 40 km/h.” 

(http://noticias.terra.com.br) 
 
A maior incidência de chuvas entre os meses de maio e julho no Nordeste brasileiro pode ser 
explicada pela ocorrência de alguns fenômenos atmosféricos, como:  

a) A atuação dos ventos alísios e a formação de áreas de alta pressão atmosférica. 
b) A atuação dos ventos alísios e a ação de frentes frias. 
c) A atuação de frentes frias e a formação de tornados. 
d) A atuação da zona de convergência do Atlântico Norte e a formação de tornados. 
e) A atuação da zona de convergência do Atlântico Norte e a formação de áreas de alta 

pressão atmosférica. 
 
 
3. (Questão 45) “A extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do açúcar e café e 
o desmatamento para instalação deindústrias são eventos de nossa história que contribuíram 
para a degradação desse bioma.” 

(www.eco.ib.usp.br) 
 
O texto refere-se ao bioma: 

a) Mata Atlântica. 
b) Caatinga. 
c) Cerrado. 
d) Pantanal 
e) Floresta Amazônica. 

 
 

4. (Questão 46) “A população de Londres, com 12% da população total do Reino Unido, exige 
uma pegada ecológica de 21 milhões de hectares ou, simplesmente, toda a terra produtiva do 
Reino Unido. Em Vancouver, no Canadá, constatou-se que a área exigida para manter o nível de 
vida da população corresponde a 174 vezes a área de sua própria jurisdição. Um habitante de 
uma cidade típica da América do Norte tem uma pegada ecológica de 461 hectares, enquanto na 
Índia  
a pegada ecológica per capita é de 45 hectares. Assim, o planeta sofre um impacto dez vezes 
maior quando nasce um bebê no primeiro mundo do que quando nasce um bebê na Índia, na 
China ou no Paquistão. Um malthusianismo cego, ainda hegemônico nas lides ambientalistas, 
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 está infelizmente muito mais preocupado com o controle da população na Índia do que com a 
injustiça ambiental que sustenta a injusta ordem de poder mundial.” 
(Rogério Haesbaert da Costa e Carlos Walter Porto-Gonçalves. A nova des-ordem mundial, 2005. 
Adaptado.) 
 
No texto, os autores fazem uma crítica à abordagem malthusiana, que tende a considerar o 
tamanho da população como o fator principal do impacto sobre os recursos naturais exis- 
tentes no planeta. Dessa forma, para se entender a atual “crise ambiental”, outros fatores, 
também importantes, devem ser levados em consideração, a saber, 

a) O tamanho dos territórios de cada país e a falta de conhecimento sobre a quantidade de 
recursos naturais que cada população dispõe. 

b) O baixo nível de renda das populações dos países desenvolvidos e seu reduzido grau de 
desenvolvimento tecnológico. 

c) O modelo de desenvolvimento econômico adotado pelos países e os padrões de consumo 
difundidos em escala mundial. 

d) O tamanho das populações dos países subdesenvolvidos e seu baixo nível de 
escolaridade. 

e) O baixo desenvolvimento técnico-científico dos países e a ausência de conhecimentos 
sobre a finitude dos recursos naturais existentes no planeta. 

 
 

5. (Questão 47) O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na 
difusão de políticas econômicas e na constituição de determinadas lógicas geopolíticas e 
geoeconômicas de organização do espaço mundial.  
 
Constituem-se em política econômica e em lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial 
no período atual: 

a) O keynesianismo e o colonialismo. 
b) O desenvolvimentismo e o neocolonialismo. 
c) O neoliberalismo e a globalização. 
d) O mercantilismo e a descolonização. 
e) O liberalismo e o imperialismo. 

 
 
6. (Questão 48) Coreia do Norte anuncia “estado de guerra” com a Coreia do Sul 
A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira [29.03.2013] o "estado de guerra" com a Coreia do 
Sul e que negociará qualquer questão entre os dois países sob esta base. "A partir de agora, as 
relações intercoreanas estão em estado de guerra e todas as questões entre as duas Coreias 
serão tratadas sob o protocolo de guerra", declara um comunicado atribuído a todos os órgãos do 
governo norte-coreano.” 

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.) 
 
A tensão observada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está associada a: 

a) Divergências políticas e comerciais, sendo que sua origem se deu após a emergência 
Nova Ordem Mundial. 

b) Divergências comerciais e econômicas, sendo que sua origem remete ao período da 
Guerra Fria. 
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 c) Divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem se deu após a emergência da 
Nova Ordem Mundial. 

d) Divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem remete ao período da Guerra 
Fria. 

e) Um incidente diplomático ocasional, que não corresponde à grande tradição pacifista 
existente entre as Coreias. 

 
 
7. (Questão 49) Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos da 
América aprovou uma série de medidas com o objetivo de proteger os cidadãos americanos da 
ameaça representada pelo terrorismo internacional. Entre as medidas adotadas pelo governo 
norte-americano estão: 

a) A realização de acordos de cooperação militar e tecnológica com países aliados no 
combate ao terrorismo internacional; e a prisão imediata de árabes e muçulmanos que 
residissem nos Estados Unidos. 

b) A realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas; e a 
restrição da liberdade e dos direitos civis de suspeitos de associação com o terrorismo. 

c) A concessão de apoio logístico e financeiro a países que, autonomamente, pudessem 
combater grupos terroristas em seus territórios; e a preservação dos direitos civis de  

d) suspeitos de associação com o terrorismo, que residissem dentro ou fora dos Estados 
Unidos. 

e) A realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas; e a 
flexibilização do ingresso nos Estados Unidos de pessoas oriundas de qualquer região do 
mundo. 

f) A realização de acordos de cooperação militar e tecnológica com países suspeitos de 
sediarem grupos terroristas; e a preservação dos princípios de liberdade individual e 
autonomia dos povos. 

 
 
Leia a notícia para responder às questões de números 50 e 51. 
 
Em dia de maior mobilização, protestos levam mais de 1 milhão de pessoas às ruas no Brasil 
 
“Mais de 1 milhão de pessoas participaram de protestos em várias cidades do Brasil nesta quinta-
feira [20.06.2013]. Os protestos ocorreram em várias capitais e centenas de cidades nas cinco 
regiões do país. Ao todo, 388 cidades tiveram manifestações, incluindo 22 capitais.” 

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.) 
 
 
8. (Questão 50) Os protestos que tomaram as ruas do Brasil durante o mês de junho de 2013 
foram originalmente motivados por problema que aflige grande parte da população que vive nas 
grandes cidades do país, a saber, 

a) O aumento do desemprego e a precarização do trabalho. 
b) O alto custo e a má qualidade do sistema público de saúde. 
c) O aumento da violência urbana e o alto custo da segurança pública. 
d) A falta de vagas na educação básica e a precarização do sistema público de ensino. 
e) O alto custo e a má qualidade do sistema público de transporte. 
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 9. (Questão 51) Ao se espalharem pelo território brasileiro, esses protestos evidenciaram 
características do espaço geográfico próprias do atual período histórico da globalização.  
 
Entre essas características pode-se mencionar: 

a) Uma frágil articulação entre os lugares, resultante do uso corporativo das redes técnicas de 
comunicação por grandes empresas, o que inviabilizou a ocorrência de manifestações 
simultâneas pelo país. 

b) Uma estreita articulação entre os lugares, possibilitada pela presença de redes técnicas de 
comunicação que, por sua vez, viabilizaram a ocorrência de manifestações simultâneas por 
todo o país, em razão da circulação organizada de informações. 

c) Uma frágil articulação entre os lugares, devido a redes técnicas de comunicação e de 
transporte ainda problemáticas, o que inviabilizou a ocorrência de manifestações 
simultâneas por todo o país. 

d) Um relativo isolamento entre os lugares, devido à ausência de redes técnicas de 
comunicação, o que inviabilizou a ocorrência de manifestações simultâneas pelo país. 

e) Uma estreita articulação entre os lugares, possibilitada pela presença de redes técnicas de 
transporte que, por sua vez, viabilizaram o deslocamento do mesmo grupo de 
manifestantes por todo o país em um intervalo curto de tempo. 

 
 
10. (Questão 52) Considere o mapa das bacias hidrográficas brasileiras e analise o gráfico das 
condições hídricas de uma dessas bacias. 
 

  
 
 
Considerando conhecimentos sobre a situação atual de uso, ocupação demográfica, 
disponibilidade hídrica e degradação das bacias hidrográficas brasileiras, é correto afirmar que a  
bacia X se refere à: 
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 a) Bacia do Paraguai. 
b) Bacia Amazônica. 
c) Bacia Tocantins-Araguaia. 
d) Bacia Atlântico Nordeste Oriental. 
e) Bacia do Uruguai. 

 
 
11. (Questão 53) Observe as imagens. 
 

  
 
As imagens apresentam, em momentos históricos distintos, uma das paisagens mais conhecidas 
do Brasil: a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A partir da análise das paisagens, pode-se 
notar o intenso processo de adensamento e verticalização das edificações ocorrido na região ao 
longo do último século. 
 
Considerando a dinâmica da formação do espaço urbano no Brasil contemporâneo, é correto 
afirmar que o processo de verticalização observado no bairro de Copacabana se deve, 
especialmente,  

a) À constante valorização do solo urbano em uma região da cidade bastante cobiçada pela 
elite econômica, intensamente explorada pelo mercado imobiliário. 

b) Ao interesse do poder público e do mercado imobiliário em instalar condomínios populares 
nessa região da cidade, ao longo do último século. 

c) Às condições oferecidas pelo meio físico que, por apresentar um relevo bastante 
acidentado, limitou o número de áreas aptas à ocupação humana na cidade. 

d) À política de planejamento urbano, que teve como objetivo concentrar a oferta de 
habitações e serviços básicos em apenas alguns lugares da cidade. 

e) À política de planejamento urbano, que privilegiou a ocupação de planícies e encostas com 
o objetivo de preservar a paisagem natural e estimular o turismo na cidade. 

 
 
12. (Questão 54) Leia a notícia. 
“Um grupo de indígenas que protestava contra a mudança no processo de demarcação de terras 
cercou nesta quinta-feira [18.04.2013] o Palácio do Planalto. De acordo com um dos 
representantes do movimento, Neguinho Tuká, a população indígena não foi ouvida durante o 
processo de elaboração da PEC 215 e teme perder suas terras com as mudanças. “Índio sem 
terra não tem vida”, declarou o coordenador das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, 
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 Marcos Apurinã. “Não aceitamos e não vamos aceitar mais esse genocídio.” O grupo é o mesmo 
que, na última terça-feira, 16, invadiu o plenário da Câmara dos Deputados em protesto contra a 
PEC 215, que transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional a decisão final sobre a  
demarcação de terras indígenas no Brasil.” 

(http://ultimosegundo.ig.com.br. Adaptado.) 
 
 
São processos que vêm contribuindo para o acirramento da tensão social envolvendo a 
população indígena no campo brasileiro: 

a) O avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte; a instalação 
de usinas hidrelétricas em terras indígenas; e a permanência da concentração de terras no 
país. 

b) A expansão da reforma agrária; o aumento do desemprego no campo; e a ausência de 
políticas de assistência social destinada à população indígena. 

c) O avanço das atividades agrícolas, mineradoras e pecuárias de grande porte; a expansão 
da reforma agrária; e a reivindicação da população indígena de direitos não previstos na 
Constituição Federal. 

d) A expansão da reforma agrária e da agricultura familiar; a instalação de usinas hidrelétricas 
em terras indígenas; e a permanência da concentração de terras no país. 

e) A expansão da agricultura familiar no país; o aumento do desemprego no campo; e a 
ausência de políticas de assistência social destinada à população indígena. 

 


