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 UNESP 2015 (Questões 5, 6, 7, 8) 
 
1. (Questão 5) “O Acre está praticamente isolado do restante do País. Um trecho da BR-364, 
ligação entre o Acre e Rondônia, foi interditado por causa da chuva. A água tomou conta de toda 
a região e a estrada ficou embaixo d’água. O nível do rio Madeira, que corta os dois estados, está 
quase 18 metros acima do normal. É a pior cheia em 100 anos. Empresas de ônibus cancelaram 
as viagens e há risco de desabastecimento de combustível. O governo do Acre estuda a 
possibilidade de trazer o combustível do Peru. Mais de 2000 famílias estão desabrigadas em Rio 
Branco e Porto Velho.” 

(http://noticias.r7.com, 20.02.2014. Adaptado.) 
 
Defina uma característica do regime fluvial e outra do relevo da região amazônica e correlacione 
essas características com as situações de enchente e o isolamento territorial ocorridos no estado 
do Acre no início de 2014. 
 
 
2. (Questão 6) A realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil pode ser entendida como um 
evento que articulou duas escalas fundamentais do espaço geográfico: a global e a local. Aponte 
dois fatores que justificam o entendimento da Copa do Mundo de Futebol como um evento 
representativo da globalização e dois aspectos, um positivo e outro negativo, que evidenciem as 
consequências desse evento nas cidades-sedes dos jogos no Brasil.  
 
 
3. (Questão 7) O tratado de adesão da Crimeia foi assinado no Kremlin dois dias após o povo da 
Crimeia aprovar em um referendo a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. O 
referendo foi condenado por Kiev, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que o 
consideraram ilegítimo. Antes do anúncio do acordo, Putin fez um discurso ao Parlamento 
afirmando que o referendo foi feito de acordo com os procedimentos democráticos e com a lei 
internacional, e que a Crimeia “sempre foi e sempre será parte da Rússia”. 

(http://g1.globo.com) 
 
No início de 2014, a incorporação da Crimeia à Rússia reacendeu o debate sobre as lógicas de 
organização política do espaço geográfico na Nova Ordem Mundial. Durante a Velha Ordem 
Mundial qual era a relação política e territorial entre a Rússia e a Ucrânia? Explique por que a 
incorporação da Crimeia à Rússia difere da tendência de organização política do espaço 
geográfico mundial após o estabelecimento da Nova Ordem Mundial. 
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 4. (Questão 8) Analise a charge do cartunista Angeli.  
 

 
 

Indique dois aspectos econômicos que caracterizam o desenvolvimento do agronegócio no 
território nacional e aponte duas possíveis consequências ambientais associadas à eventual 
“flexibilização” da legislação ambiental brasileira. 
 


