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 UNESP 2015/2 (Questões 5, 6, 7, 8) 

 
1. (Questão 5) “Em meio à crise de abastecimento de água, o estado de São Paulo criou um 
conflito hídrico com o Rio de Janeiro acerca da captação e da utilização das águas do Rio Paraíba 
do Sul. O rio nasce em São Paulo, na Serra da Bocaina, e corta cidades paulistas, mineiras e 
fluminenses, até desaguar no Oceano Atlântico, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. A 
principal fonte de água para a região metropolitana do Rio de Janeiro hoje é o Rio Paraíba do Sul 
e não há outro manancial capaz de reforçar o abastecimento. No entanto, para São Paulo, o rio é 
o que oferece solução no mais curto prazo.” 

(http://ultimosegundo.ig.com.br, 25.03.2014. Adaptado.)  
 
Cite dois fatores técnicos que explicam a disputa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro 
em relação ao uso da água do Rio Paraíba do Sul e indique duas medidas que poderiam ser 
tomadas com o intuito de solucionar este problema em torno da gestão territorial dos recursos 
hídricos. 
 
 
2. (Questão 6) Cite duas características essenciais do latifúndio no Brasil e indique duas 
consequências (uma social e outra econômica) da sua perpetuação para a sociedade brasileira.   
 
 
3. (Questão 7) Em dezembro de 2014, os presidentes Raúl Castro e Barack Obama anunciaram a 
retomada das relações entre a República de Cuba e os Estados Unidos da América. Cite duas 
características do contexto geopolítico mundial no qual se deu o início do embargo estadunidense 
à Cuba. Explique, com dois argumentos, por que tal embargo se tornou obsoleto. 
 
 
4. (Questão 8) “O circuito inferior da economia urbana é resultado da modernização seletiva e 
incompleta que caracteriza a urbanização dos países subdesenvolvidos e coloca grande parte da 
população praticamente à margem do usufruto do processo de acumulação. Enquanto uns se 
preocupam em acumular capital para a renovação das atividades produtivas modernas, outros se 
preocupam apenas em garantir a sobrevivência da família, buscando formas alternativas de 
trabalho e renda. O circuito inferior da economia urbana ocupa bairros, ruas, becos, terminais 
rodoviários e metroviários, praças e porões, fundos de quintal, vans, motocicletas, permeando o 
tecido urbano. À margem dos circuitos oficiais, uma multiplicidade de atores econômicos de porte 
modesto preenche os interstícios dos grandes negócios, preservando o espaço urbano como um 
território de cultura, vida e liberdade – uma resposta à segregação social da metrópole capitalista. 
O circuito inferior da economia urbana revela a existência de uma economia popular nas cidades, 
ajustada às condições econômicas e às restrições de consumo da população mais pobre.” 

(Mônica Arroyo. “A economia invisível dos pequenos”. www.diplomatique.org.br, 04.10.2008. 
Adaptado.) 

 
Considerando a dinâmica do mercado de trabalho e o processo de urbanização nos países 
subdesenvolvidos, cite duas razões que explicam a expansão do chamado circuito inferior da 
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 economia urbana nas últimas décadas e cite dois exemplos de atividades econômicas que 
correspondam a esse circuito econômico.  


