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-  Gramática

01. As características físicas de um país são extremamente 
importantes no estudo geográfico. No Brasil, tal fato não 
é diferente. O estudo da posição e localização geográfica 
do nosso território é extremamente importante. Sobre as 
características territoriais do Brasil, é correto afirmar que

a) o território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico 
e Pacífico, possuindo o maior litoral do planeta.

b) o Brasil está regionalizado em cinco grandes complexos 
regionais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.

c) com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros qua-
drados, o Brasil é o maior país sul-americano.

d) a grande extensão territorial proporciona ao país fron-
teira com todas as nações da América do Sul.

e) o Brasil está localizado na porção centro-oriental da 
América Latina, apresentando quase todo seu território 
entre o Trópico de Câncer e a Linha do Equador.

02. Legado de Margaret Thatcher

Em três décadas de carreira política, ela lutou contra a in-
tervenção do Estado na economia e combateu a inflação. 
Eleita primeira ministra em 1979, fez a taxa cair de um pico 
de 27% para 2,5% seis anos depois. Privatizou as indústrias 
estatais de petróleo e gás, aeroportos e companhias aére-
as, telefone e energia elétrica, estimulando o crescimento 
econômico mesmo com o aumento do desemprego e crian-
do um paradigma de competitividade até hoje seguido no 
planeta. A sua receita para recuperar a economia incluiu a 
crença de que sindicatos com muito poder político estrangu-
lavam as empresas em nome de interesses eleitorais.

Disponível em: <http://www.rm.co.mz/>.

O período de governo de Thatcher foi marcado por uma 
postura austera e bastante nacionalista. Sua morte, em 
abril de 2013, desencadeou reações diversas, tanto inter-
namente quanto internacionalmente. Assim, pode-se en-
tender que

a) a implantação do neoliberalismo trouxe uma recupera-
ção para a economia da Inglaterra que, aliada aos sin-
dicalistas, conseguiu organizar a capacidade produtiva 
do país e ampliar o nível de competitividade.

b) dentre os que “comemoraram” a morte de Thatcher, po-
demos destacar a ala conservadora da Inglaterra que 
sempre defendeu a estatização dos recursos produti-
vos e pressionaram a primeira ministra desde os anos 
1980.

c) a primeira reação negativa a Thatcher veio da Argenti-
na, que perdeu a guerra das Malvinas para a Grã-Bre-
tanha durante o governo da ex-premiê, a qual reagiu 
com força à invasão argentina ao arquipélago em 1982.

d) a Inglaterra foi pioneira na adoção do neoliberalismo, 
ocasionando uma abertura em sua estrutura interna. 
Sua atitude foi mal interpretada por grupos sindicalistas 
que protestaram contra a ex-premiê.

e) na República da Irlanda, houve uma comoção nacional 
após a morte de Thatcher, considerada uma grande de-
fensora dos ideais do país, contrária, portanto, à reunifi-
cação da Irlanda.

03. “O período entre o final do século XIX e o início do século 
XX foi de intenso fluxo migratório em todo o mundo; no 
entanto, muitos países passaram a restringir a entrada de 
imigrantes japoneses, justificando que estes concorriam 
com a mão de obra local e prejudicariam o mercado de 
trabalho. Na verdade, havia um grande preconceito racial 
contra os orientais nessa época. Na imprensa, nos meios 
políticos e nos locais onde se debatia a opinião pública, 
houve um intenso debate acerca da imigração oriental. 
Influenciados pela campanha antinipônica e pelas ideias 
racistas que circulavam no mundo, muitos cafeicultores, 
políticos e intelectuais brasileiros enxergavam os orientais 
como “racialmente inferiores” e preferiam trazer trabalha-
dores brancos e europeus, a fim de “branquear” a popula-
ção mestiça brasileira. Esse retrospecto contraria o mito do 
Brasil republicano como um “paraíso inter racial”.”

http://www.bv.sp.gov.br. Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São 
Paulo. Disponível em: Acesso em: 5 nov. 2008 (adaptado).

Entre os principais líderes brasileiros, a introdução do imi-
grante japonês estava longe de ser uma unanimidade. 

Segundo o texto, essa controvérsia tem origem

a) no intenso fluxo migratório de europeus para a América 
do Norte.

b) na ausência de motivos que justificassem a restrição à 
imigração japonesa.

c) no medo de que a miscigenação com os japoneses 
comprometesse o mercado de trabalho brasileiro.

d) no preconceito racial contra os orientais e na preferên-
cia por imigrantes brancos e europeus, que possibilita-
riam o branqueamento da população mestiça.

e) na ideia de que o Brasil, por ser um país republicano, 
valorizava a miscigenação entre mestiços e japoneses.

04. Protestos na Ucrânia

A onda de manifestações na Ucrânia teve início depois 
que o governo desistiu de assinar, em 21 de novembro de 
2013, um acordo de livre-comércio e associação política 
com a União Europeia, alegando que decidiu buscar re-
lações comerciais mais próximas com a Rússia. [...] Em 
24 de novembro, milhares de ucranianos favoráveis à ade-
são à União Europeia tomaram as ruas de Kiev para exigir 
que o presidente voltasse atrás na decisão e retomasse as 
negociações com o bloco. Manifestantes tentaram romper 
o cordão policial em frente à sede do governo e atiraram 
pedras contra a polícia, que respondeu com golpes de cas-
setete e bombas de gás.

Disponível em: <http://www.g1.globo.com>.
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O processo desencadeado na Ucrânia está ligado a ques-
tões históricas, culturais e econômicas, sobre as quais, de-
ve-se inferir que

a) a Ucrânia conseguiu manter-se distante do regime da 
União Soviética durante a Guerra Fria e, nesse mo-
mento, encontra-se dependente do regime russo, o que 
a afasta de suas raízes culturalmente ocidentais.

b) os protestos devem ser compreendidos no âmbito étni-
co-cultural, no qual uma parcela significativa da popu-
lação, pró-ocidente, reivindica melhorias econômicas e 
maior democracia, apoiando a decisão do presidente 
ucraniano.

c) a forte dependência comercial da Ucrânia em relação à 
Rússia, que é destino de grande parte de seus produ-
tos, e, principalmente, a questão do gás fornecido pela 
Rússia foram usados por esta para boicotar o acordo 
entre União Europeia e Ucrânia, fato que provocou os 
protestos ucranianos.

d) os protestos iniciados na Ucrânia em 2013 têm as mes-
mas motivações da chamada Revolução Laranja de 
2004, que tinha Yulia Tymoshenko como figura impor-
tante da chamada Revolução Pró-Ocidente, mas esta 
chegou à presidência do país e se corrompeu junto aos 
russos.

e) o desmantelamento da antiga União Soviética, em 
1991, provocou uma série de protestos anti-Moscou 
que acentuou os problemas étnico-nacionalistas na 
Ucrânia.
Dessa forma, a população que vive ao leste do país, de 
tradições ocidentais, é obrigada a se submeter aos va-
lores culturais do oeste, de predominância russa, que é 
contrária ao acordo com a União Europeia.

05. Foi comprovado que, em lares cuja incidência de Sol é 
maior, a ocorrência de quadros alérgicos, resfriados e gri-
pes é menor. Isso porque o Sol assusta os ácaros e não 
favorece o aparecimento de fungos e bactérias. Assim, 
uma casa com muita luz natural tem muito mais valor, pois 
apresenta níveis de conforto e bem-estar considerados 
preciosos.

 

Levando-se em consideração que o paralelo 23°27’ N corta 
o centro da Rua Pelé e o paralelo 23°27’ S corta o centro 
da Rua Noel Rosa, o único imóvel da planta que não apre-
sentaria, independente da estação do ano, condições ade-
quadas para o bem-estar da população é o imóvel

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

06. Vamos supor que um determinado pesquisador escreveu o 
seguinte texto sobre a Amazônia brasileira.

“A Amazônia brasileira,  uma  das  principais  regiões  do 
país, está fadada ao subdesenvolvimento. O distancia-
mento físico entre ela e as demais regiões e as condições 
naturais extremamente adversas  impedem ou dificultam 
consideravelmente qualquer tentativa governamental de 
promover o crescimento econômico regional. É pratica-
mente impossível pensar em desenvolvimento num espa-
ço geográfico caracterizado por um clima com elevadas 
temperaturas médias mensais, uma umidade relativa do ar 
excessiva e solos bastante lixiviados.”

Esse pesquisador está defendendo ideias que podem ser 
consideradas, nitidamente, como:

a) marxistas.
b) possibilistas.
c) neoliberais.
d) neomalthusianas.
e) deterministas.

07. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria 
de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência 
da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O 
grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios 
arqueológicos em uma área reconhecida como um dos 
berços da civilização.
Unesco e especialistas condenam destruição de cidade 
assíria pelo Estado Islâmico. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 30 mar. 2015 (adaptado).

O tipo de atentado descrito no texto tem como consequên-
cia para as populações de países como o Iraque a deses-
truturação do(a)

a) homogeneidade cultural.
b) patrimônio histórico.
c) controle ocidental.
d) unidade étnica.
e) religião oficial.

08. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de ci-
dades, necessário para o assentamento residencial dessa 
população, bem como de suas necessidades de trabalho, 
abastecimento, transportes, saúde, energia, água etc. Ain-
da que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha 
respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, 
o território foi ocupado e foram construídas as condições 
para viver nesse espaço.

MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: 
Vozes, 2001.

A dinâmica de transformação das cidades tende a apre-
sentar como consequência a expansão das áreas perifé-
ricas pelo(a)

a) crescimento da população urbana e aumento da espe-
culação imobiliária.

b) direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à 
existência de um grande número de serviços.

c) delimitação de áreas para uma ocupação organizada 
do espaço físico, melhorando a qualidade de vida.

d) implantação de políticas públicas que promovem a mo-
radia e o direito à cidade aos seus moradores.

e) reurbanização de moradias nas áreas centrais, man-
tendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuin-
do os deslocamentos para a periferia.
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09. As mulheres quebradeiras de coco-babaçu dos Estados do 
Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua grande maioria, 
vivem numa situação de exclusão e subalternidade. O ter-
mo quebradeira de coco assume o caráter de identidade 
coletiva na medida em que as mulheres que sobrevivem 
dessa atividade e reconhecem sua posição e condição 
desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam 
em movimentos de resistência e de luta pela conquista 
da terra, pela libertação dos babaçuais, pela autonomia 
do processo produtivo. Passam a atribuir significados ao 
seu trabalho e as suas experiências, tendo como principal 
referência sua condição preexistente de acesso e uso dos 
recursos naturais.

ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, pela 
libertação dococo preso e pela posse da terra. In: Anais do VII Congresso 

Latino-Americanode Sociologia Rural, Quito, 2006 (adaptado).

A organização do movimento das quebradeiras de coco de 
babaçu é resultante da

a) constante violência nos babaçuais na confluência de 
terras maranhenses, piauienses, paraenses e tocanti-
nenses, região com elevado índice de homicídios.

b) falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migran-
tes das cidades e com pouco vínculo histórico com as 
áreas rurais do interior do Tocantins, Pará, Maranhão e 
Piauí.

c) escassez de água nas regiões de veredas, ambientes 
naturais dos babaçus, causada pela construção de 
açudes particulares, impedindo o amplo acesso público 
aos recursos hídricos.

d) progressiva devastação das matas dos cocais, em fun-
ção do avanço da sojicultura nos chapadões do Meio-
Norte brasileiro.

e) dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no 
acesso aos babaçuais localizados no interior de suas 
propriedades.

10. Ao contrário do que se acredita, o “discurso secreto” de 
Kruschev não significou a primeira manifestação de discor-
dância dos novos governantes da URSS, ao acusar Stalin 
de genocídio. Antes disso, haviam sido dados os primeiros 
passos para o fim da estrutura repressiva que reinava no 
país. Na verdade, o discurso se baseia, em parte, nas con-
clusões obtidas pelo grupo chamado Comissão Shvernik, 
comissão especial que logrou reunir suficiente evidência 
para denunciar que, nos anos de 1930, mais de um mi-
lhão e meio de membros do partido haviam sido acusados 
de realizar atividades antissoviéticas, dos quais tendo sido 
executados mais de 680.000 deles.

O processo que desencadeou o término da estrutura re-
pressiva que reinava na União Soviética ocorreu porque

a) as chamadas atividades antissoviéticas foram oficial-
mente descriminalizadas pela Comissão Shvernik.

b) a Comissão Shvernik pretendia pôr fim ao regime so-
cialista.

c) o processo de libertação dos milhares de presos po-
líticos nos campos de trabalho foi concluído antes do 
discurso de Kruschev.

d) as vítimas da desestalinização foram reabilitadas poli-
ticamente, como parte da reavaliação dos documentos 
da Comissão Shvernik.

e) os próprios membros do partido que haviam apoiado 
Stalin a consolidar a Revolução Russa foram, em gran-
de número, mortos ou presos.

11.

FAVELA

Em busca da felicidade
Trago a esperança no olhar
Sou bisneto de imigrantes
À miscigenação eu vou brindar
Sem régua, sem esquadro
Arquiteto da ilusão
Com muita luta construí o nosso chão...
Pobre... Mas rico de emoção
Livre... Mas preso na paixão
Favela... Te emoldurei em aquarela
 
O samba-enredo Favela da escola de samba São Clemen-
te levou para a passarela em 2014 a formação das favelas, 
abordando as situações do Rio de Janeiro e São Paulo, 
cidades nas quais os imigrantes estabeleceram-se em fa-
velas no final do século XIX e principalmente na segunda 
metade do século XX.

No caso do Brasil pós-1940, a formação ou ampliação das 
favelas esteve ligada

a) ao processo de desenvolvimento de uma “revolução 
verde” no sertão nordestino que ocasionou um gran-
de êxodo rural interregional, principalmente para o eixo 
São Paulo-Rio de Janeiro.

b) ao fortalecimento da economia industrial do eixo São 
Paulo-Rio de Janeiro e a crise agrária nordestina, ge-
rando o deslocamento interregional e a hipertrofia do 
Sudeste, agravando a situação das favelas.

c) ao crescimento de frentes pioneiras de trabalho em 
São Paulo e Rio de Janeiro durante a expansão cafe-
eira, principal produto agroexportador, tornando o eixo 
um importante polo atrativo.

d) ao processo de ligação interregional, através de gran-
des redes de entroncamentos ferroviários para o esco-
amento de produtos e circulação de serviços, dedica-
dos ao setor primário.

e) ao forte preconceito que reside na sociedade brasileira, 
onde a favela é um reduto de nordestinos e negros que 
se desenvolveram às margens da sociedade sulista, 
tornando-se uma ilha cultural no eixo São Paulo-Rio de 
Janeiro.

12. Sentimento separatista ganha força na Europa
 

Manifestação pró-independência na Catalunha.

A Catalunha faz neste domingo (25) uma eleição que pode 
abrir caminho para um referendo sobre sua independência 
da Espanha. Mas essa não é a única região da Europa onde 
cresceu o sentimento separatista nos últimos anos: Grã-Bre-
tanha, Itália e Bélgica vivenciam tendências semelhantes.
Os separatistas europeus têm observado uns aos outros 
para definir suas estratégias e colaborado em organiza-
ções como a European Free Alliance (Aliança Livre Euro-
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peia), com sede em Bruxelas. Se alcançarem suas reivindi-
cações, em alguns anos podem mudar o mapa da Europa.
Em geral, esses movimentos têm crescido em lugares que 
além de terem uma demanda histórica por mais autonomia 
amparada em questões culturais e sociais, tornaram-se 
ilhas de prosperidade em meio à crise ou têm riquezas que 
alimentam as perspectivas de um futuro mais próspero. [...]

Disponível em: <http://www.bbc.co.uk>. Acesso em: 25 maio 2014. BBC 
Brasil, 24 nov. 2012.

O texto retrata o crescente sentimento separatista que vem 
atingindo diferentes lugares da Europa. O ano de 2014 foi 
marcado pela culminância de mais um movimento separa-
tista que ganhou força desde a crise de 2008. Tal movimen-
to ocorreu no Reino Unido e se refere 

a) à Escócia, que buscou, por meio de um referendo que 
ocorreu em setembro, conseguir a sua separação com-
pleta do Reino Unido e, juntamente com o País de Ga-
les, já independente, formar uma nova nação da gran-
de ilha da Bretanha, rica em petróleo e gás natural.

b) à Irlanda do Norte, que buscou, por meio de um refe-
rendo que ocorreu em dezembro, conseguir a sua se-
paração completa do Reino Unido e a reunificação com 
a Irlanda, o que a fez, consequentemente, membro da 
União Europeia, adotando para si o euro como moeda 
única.

c) à Escócia, que buscou, por meio de um referendo que 
ocorreu em setembro, conseguir a sua separação com-
pleta do Reino Unido, mas desejando ainda sua entra-
da direta na União Europeia, o uso da libra e a posse 
do petróleo e gás que estão em uma região do Mar do 
Norte.

d) ao País de Gales, que teve um referendo onde a maioria 
da população (63%) votou a favor de sua separação do 
Reino Unido e consequente emancipação política, sendo, 
entretanto, contrário à participação na União Europeia.

e) à Irlanda do Norte, que buscou por meio de um referendo 
que ocorreu em setembro, conseguir a sua separação 
completa do Reino Unido, mas não desejando a reuni-
ficação com a Irlanda devido aos constantes problemas 
de ordem religiosa entre católicos e protestantes.

13. A crise econômica, na qual a Europa se encontra, suscita 
uma série de análises como a que segue:
   
 A crise por que passa a Europa é quase sempre apresen-
tada em termos dos países que ganham ou perdem: quais 
Estados endividados foram lançados para a periferia, com 
uma correspondente perda de soberania; e quais os “mem-
bros centrais” da UE que, liderados pela Alemanha, mos-
traram sua força. Mas uma cisão demográfica potencial-
mente mais perigosa começa a se abrir na União Europeia: 
é a linha que divide não as nações individualmente, mas 
sim gerações inteiras. O novo estopim é o espectro do de-
semprego juvenil, que tem o potencial desestabilizador de 
colocar os europeus jovens contra os velhos, ou os “ricos” 
de hoje contra os “pobres” de amanhã. Por toda a Europa, 
há a sensação inevitável de que as leis demográficas estão 
se voltando brutalmente contra os jovens.

(Política Externa, março/abril/maio 2012.)

Sobre a crise europeia, é correto afirmar:

a) A crise envolve aquelas nações periféricas, de econo-
mias mais precárias, deixando de lado os demais paí-
ses-membros da União Europeia.

b) As maiores consequências socioeconômicas dessa cri-
se são vividas pelos alemães e ingleses.

c) A crise colocará frente a frente os jovens, cujas pers-
pectivas são pouco promissoras, e os idosos, que se 
beneficiam do Estado de bem-estar social.

d) A crise envolve principalmente o futuro e tende a se 
transmitir para as próximas gerações, o que explica 
o fato de a maioria dos países da UE estabelecer leis 
para reduzir a natalidade.

e) O desemprego juvenil é conjuntural e reflete a queda 
do nível de escolaridade em países como Noruega, Su-
écia e Finlândia.

14. A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de descon-
centração da produção industrial, uma das manifestações 
do desdobramento da divisão territorial do trabalho no 
Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, es-
tendendo-se, sobretudo, para novas áreas do Sul e para 
alguns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte.

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2002 (fragmento).

Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração 
da configuração territorial descrito no texto é:

a) Obsolescência dos portos.
b) Estatização de empresas.
c) Eliminação de incentivos fiscais.
d) Ampliação de políticas protecionistas.
e) Desenvolvimento dos meios de comunicação.

15. A redemocratização dos países da América do Sul é fato 
recente. Não faz tanto tempo assim que países como Chi-
le, Brasil, Argentina e Peru viviam sob regimes políticos de 
exceção, onde a vontade do povo era sufocada por gover-
nos autoritários, normalmente de feição militar.
Pois superada a fase dos regimes ditatoriais, parecia que 
a América do Sul, pobre economicamente, poderia moder-
nizar-se, pelo menos em termos políticos. Nesse contexto, 
brasileiros, argentinos e outros povos voltaram a eleger 
diretamente seus governantes. A verdadeira democracia 
parecia instalada.

Disponível em:<http://hugocesaramaral.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 fev. 2014.

Em 2012, o Paraguai viu seu presidente Fernando Lugo 
sofrer impeachment, o que foi considerado pelos líderes 
do Mercosul como um atentado à democracia, fazendo 
com que o país fosse suspenso do bloco econômico. O 
princípio democrático do bloco foi assegurado a partir do 
Protocolo de

a) Olivos.  d) Ushuaia.
b) Ouro Preto. e) Cusco.
c) Brasília.

16. TEXTO I
 

Disponível em: <http://twistedsifler.com>. Acesso em: 5 nov. 2013 (adaptado).
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TEXTO II

A Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para 
países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e as 
nações europeias. Atualmente mais de 245 mil indianos 
realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de 
oferecer cartões de créditos ou telefones celulares ou co-
brar contas em atraso.

Disponível em: <www.conectacallcenter.com.br>. Acosso em: 12 nov. 2013 
(adaptado).

Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de 
territorialização descrito está no(a)

a) aceitação das diferenças culturais.
b) adequação da posição geográfica.
c) incremento do ensino superior.
d) qualidade da rede logística.
e) custo da mão de obra local.

17. Pesquisas conduzidas pela Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) constataram que a espécie flo-
restal pau-mulato, encontrada no estado do Amapá, apre-
senta, em média, a idade de 5 a 11 anos, e o crescimento 
do diâmetro varia de 0,9 a 2,4 centímetros ao ano. Isso de-
monstra a grande capacidade de crescimento desta árvore 
abundante em áreas de florestas de várzea. A Embrapa 
Amapá pesquisa o pau-mulato com a finalidade de criar um 
modelo de manejo para uso sustentável das áreas de vár-
zeas. Os pesquisadores recomendam que o primeiro des-
baste da regeneração inicial do pau-mulato deva acontecer 
por volta dos seis meses após o fim do ciclo da roça. [...]
  Na primeira fase de desbaste, as mudas do pau-mulato 
geralmente estão com altura média de 30 centímetros e 
diâmetro na base do solo de 0,51 centímetros. O segundo 
desbaste pode ser feito quando as árvores do pau-mulato 
estiverem com 4 a 7 anos de idade. Nessa faixa, o diâmetro 
médio pode chegar a 17 cm e a altura a 15 m, com árvores 
de troncos retos e forma bem definida. Nesta fase, a sua 
madeira roliça já é adequada para produzir caibros, postes 
e cercas, bem como ser usada como lenha e carvão. [...]

GUEDES, Marcelino Carneiro. Embrapa pesquisa pau-mulato para mane-
jo de uso sustentável. Portal Dia de Campo, 22 abr. 2010. Disponível em: 
<http://www.diadecampo.com.br>. Acesso em: 4 mar. 2015. (adaptado)

A Embrapa também atua formulando projetos ligados à 
ideia de sustentabilidade e proteção das florestas brasilei-
ras. No caso do projeto mencionado no texto, é utilizada a 
prática

a) da agricultura.
b) da silvicultura.
c) do extrativismo.
d) da exploração vegetal estatal.
e) do desmatamento controlado.

18. Apesar de a Terra ser chamada de “planeta água” e nos 
oceanos dominarem a paisagem do globo, a quantidade 
de H2O disponível para o nosso consumo é irrisória. Do 
1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água da hidrosfera, 
apenas cerca de 2,5% é de água doce. Se essa não é uma 
cifra para comemorar, a garganta começa a secar, mesmo 
quando observamos a distribuição desse pequeno “filete” 
de água doce: a maior parte, quase 70%, está sob a forma 
de gelo, ou seja, indisponível, nos polos.

A vida por um fio d’água. Geografia e Vestibular+ ENEM. São Paulo: Abril, 
ed. 3, 2011.

A partir das informações contidas no texto e nos conheci-
mentos acerca dos aspectos físicos e biológicos das águas 
marinhas e continentais e suas relações com as atividades 
humanas, marque o item verdadeiro.

a) Os movimentos das geleiras estão relacionados tanto à 
ação da gravidade quanto à força de seu peso.

b) As águas oceânicas são constantemente movimenta-
das devido ao fenômeno da inércia, no qual as corren-
tes marítimas se deslocam em razão da diferença de 
temperatura entre o Equador e as zonas polares.

c) A poluição das águas, causada pelo crescimento de-
sordenado das cidades nos países em desenvolvimen-
to, só compromete mananciais superficiais, visto que 
os aquíferos subterrâneos estão protegidos, devido à 
sua localização entre as rochas do subsolo.

d) A atividade industrial é a atividade econômica que mais 
consome água no planeta, somente depois vem o uso 
doméstico que é responsável por cerca de 10% de toda 
a utilização dos recursos hídricos.

e) É de suma importância que nós, em nossas casas, pro-
curemos evitar o consumo exagerado de água, pois o 
uso doméstico é o maior responsável pelo consumo de 
água no planeta.

19. (Texto)

1% das árvores da Amazônia “captura metade do carbono da 
região”

A Amazônia abriga cerca de 16 mil espécies de árvo-
res, mas apenas 182 dominam o processo de captura de 
gases que causam o efeito estufa, de acordo com pesquisa 
publicada na revista Nature Communications.

Com 5,3 milhões de quilômetros quadrados, o ecos-
sistema é a maior floresta tropical do mundo e é essen-
cial para o ciclo de sequestro de carbono do planeta: ele 
responde por cerca de 14% do carbono assimilado por fo-
tossíntese e abriga 17% de todo o carbono estocado em 
vegetação em todo o planeta. [...]

Mudanças

Apesar dessa dinâmica, Sophie Fauset, coautora do 
estudo, alertou contra a tentação de estimular a multiplica-
ção das 182 espécies identificadas de plantas, na tentativa 
de capturar mais carbono da atmosfera. [...]

“Dada a quantidade de mudanças que estão ocorrendo 
nas regiões tropicais, em termos de clima e uso do solo, no fu-
turo, espécies diferentes podem se tornar mais importantes.”

Em um estudo anterior, Fauset e uma equipe de cientis-
tas perceberam que a capacidade de armazenamento de 
carbono de florestas no Oeste da África aumentou, apesar 
de uma seca de 40 anos na região.

O estudo sugeriu que o incremento da biomassa capaz 
de armazenar carbono nessas florestas resultou de mu-
danças na composição das espécies: a seca prolongada 
havia beneficiado espécies que conseguiam viver nessas 
condições.

1% DAS ÁRVORES da Amazônia “captura metade do carbono da região”. 
BBC Brasil, [S.l.], 7 maio 2015. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk>. 
Acesso em: 7 maio 2015. (adaptado)

O que se percebe a respeito da Amazônia, levando em 
conta as informações do texto?

a) As espécies de árvores citadas na reportagem foram in-
troduzidas por cientistas que já pesquisavam esse tipo 
de benefício com a cultura de espécies transgênicas.
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b) A citação sobre as árvores da floresta não é completa-
mente correta, visto que, na realidade, é nos solos ricos 
em matéria orgânica que o carbono é armazenado, e 
não nas árvores.

c) A citada ação de sumidouro de carbono à qual a flores-
ta está relacionada se tornou irrelevante, pois há cerca 
de dois anos a teoria do efeito estufa foi refutada por 
cientistas do mundo todo.

d) Torna-se imprescindível o plantio de um número cada 
vez maior dessas espécies que absorvem carbono, 
ainda que para isso seja necessário desmatar algumas 
áreas da floresta.

e) Apesar da relevância das espécies que capturam o 
carbono, o restante da floresta ainda é de enorme im-
portância na vida dos seres humanos, tendo destaque 
para a manutenção do ciclo hidrológico.

20. Analise o texto a seguir:

Há um modo de pensar a superação da crise a partir da 
teoria keynesiana, mediante o aumento dos gastos sociais, 
socializando os custos da reprodução social, numa linha 
oposta à neoliberal, de privatização de tais custos em ter-
mos de previdência, de educação. A socialização de tais 
custos me parece um bom caminho inicial. A outra peça 
da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. 
Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 
2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias de ex-
portação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só 
três milhões de empregos, o que significa dizer que eles 
criaram 27 milhões de empregos em cerca de nove me-
ses. Isso foi resultado de uma opção pela construção de 
novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, 
todo o desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma 
vasta quantidade de dinheiro para os municípios, para que 
suportassem o desenvolvimento. Essa é uma clássica so-
lução “sinokeynesiana” e me parece que uma coisa seme-
lhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa Família e de 
programas de investimento estatal em infraestrutura.

DAVID HARVEY, 2012. Revista do IPEA (adaptado).

O autor cita a teoria keynesiana e sua linha oposta, o neoli-
beralismo. Sobre as diferenças entre essas duas posições 
teóricas, é correto afirmar que o

a) keynesianismo é um conjunto de ideias, que propõe a 
intervenção estatal na vida econômica, enquanto o ne-
oliberalismo é um sistema econômico, que prega uma 
participação mínima do Estado na economia.

b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o au-
mento da participação estatal nas políticas públicas, 
enquanto a ideologia keynesiana fomenta a liberdade 
e a competitividade de mercados.

c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social 
conduzida pelo Estado máximo, enquanto o keynesianis-
mo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa 
privada deve intervir como promotora de privatizações.

d) ideário do keynesianismo defende um mercado autor-
regulador no qual o indivíduo tem mais importância que 
o Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que 
quanto maior for a participação do Estado na econo-
mia mais a sociedade pode se desenvolver, buscando 
o bem-estar social.

e) poder da publicidade na sociedade de consumo para 
satisfazer a população é um grande aliado da política 
keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são fa-
voráveis  a soluções de mercado, opondo-se ao corpo-
rativismo empresarial.

21. A Região Nordeste desponta no cenário nacional por seu 
avanço econômico acelerado, bem acima da média das 
demais regiões. Diversos indicadores confirmam a conti-
nuidade da tendência positiva de aumento da participação 
da região no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, de ele-
vação do PIB per capita e do incremento do volume de in-
vestimentos direcionados para os estados nordestinos. [...]
O Nordeste atingiu 13,5% de participação no PIB nacio-
nal, o maior porcentual da série histórica iniciada em 1995 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
O avanço dos estados nordestinos entre 2002 e 2010 foi 
de 0,5 ponto porcentual, menor apenas que o ganho da 
Região Norte, de 0,6 ponto porcentual.
Entre 2002 e 2010, o PIB da Região Nordeste passou de 
R$ 191,5 bilhões para R$ 507,5 bilhões, um avanço de 
165%, menor apenas que a expansão do PIB das regiões 
Norte e Centro-Oeste. O Nordeste registrou ainda a maior 
taxa média anual de crescimento do PIB per capita, de 
3,12% entre 2000 e 2010, assim como a Região Norte. [...] 

VILLELA, Daniela. Nordeste cresce acima da média do país. O Estado de 
S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2013. Seção Economia. Disponível em: <http://
economia.estadao.com.br>. Acesso em: 8 maio 2015. (adaptado)

Apesar do tom otimista do texto, o desenvolvimento experi-
mentado pelo Nordeste nos últimos anos não foi suficiente 
para a erradicação da miséria na região. Esse fator pode 
ser percebido

a) pela falta de projetos de auxílio econômico direto à po-
pulação mais pobre, que se encontra na faixa de pobre-
za extrema, vivendo com menos de um dólar por dia.

b) pela participação do Nordeste no PIB nacional com um 
percentual de 13,5%, considerado irrisório se compara-
do com as demais regiões estudadas pelo IBGE.

c) pela queda no crescimento entre 2002 e 2010, durante 
a qual o PIB da Região Nordeste passou de R$ 507,5 
bilhões para R$ 191,5 bilhões, mostrando uma queda 
de 165%, em relação à expansão do PIB das regiões 
Norte e Centro-Oeste.

d) pelas diversas reportagens que exibem o fenômeno 
da seca assolar a Região Nordeste, visto que, com o 
desenvolvimento e os investimentos econômicos que a 
região nordestina vem obtendo ao longo da década, a 
seca já deveria ter desaparecido.

e) pelo baixo Índice de Desenvolvimento Humano Mu-
nicipal (IDHM) apresentado pelo Nordeste na década 
anterior, que foi o menor do país, além dos elevados 
índices de analfabetismo, da baixa frequência escolar 
e do pouco investimento em educação.

22. 

Minha vida é andar
Por esse país
Pra ver se um dia
Descanso feliz
Guardando as recordações
Das terras onde passei
Andando pelos sertões
E dos amigos que lá deixei

GONZAGA, L.; CORDOVIL. H. A vida de viajante, 1953. Disponível em: 
www.recife.pe.gov.br.

Acesso em: 20 fev. 2012 (fragmento).

A letra dessa canção reflete elementos identitários que re-
presentam a
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a) valorização das características naturais do Sertão nor-
destino.

b) denúncia da precariedade social provocada pela seca.
c) experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante.
d) profunda desigualdade social entre as regiões brasilei-

ras.
e) discriminação dos nordestinos nos grandes centros ur-

banos.

23. 
China: casais ricos vão a

Hong Kong ter segundo filho

Dezenas de milhares de casais chineses vão ter um se-
gundo filho em Hong Kong, escapando às sanções impos-
tas pela drástica política de controle da natalidade em vigor 
no interior da China 

“Cerca de metade de todos os bebês nascidos em Hong 
Kong são filhos de mães oriundas do continente”, disse 
hoje o jornal China Daily, citando estatísticas do governo 
daquela região administrativa especial.
Só em 2009, cerca de 10 000 bebês de Pequim nasce-
ram em Hong Kong, precisou o gerente de uma agência 
de viagens especializada neste tipo de “turismo”. O preço, 
incluindo despesas de maternidade e hospitalização, varia 
entre 80 000 yuan (8 000 euros) e 150 000 yuan (15 000 
euros). É uma fortuna para os padrões locais, mas muito 
inferior à multa por violar a política de “um casal, um filho”, 
que pode chegar a 240 000 yuan (24 000 euros).

Pelas contas do governo chinês, em 2008, o rendimento anual per capita 
nas zonas urbanas era de 15 781 yuan.Disponível em: <http://goo.gl/vWk-
VoK>. Acesso em: 29 dez. 2014. (adaptado)

A reportagem mostra uma realidade demográfica do país 
mais populoso do mundo, a China. Há pouco mais de 30 
anos, o governo chinês criou a “política do filho único” ou 
“um casal, um filho” para tentar conter a enorme natalidade 
do país, que é ajudada pela cultura: todo casal deseja ter 
pelo menos um filho homem para herdar o nome da famí-
lia e cuidar dos pais na velhice. Esse pensamento explica 
o descumprimento da lei por parte de alguns casais, que 
pagam até 15 000 euros para terem o segundo filho. Para 
os que infringem a lei e não pagam a multa, as sanções 
podem ser bastante graves, incluindo

a) a perda do emprego por parte dos pais e sua conse-
quente expulsão do país juntamente com a criança, 
sendo expatriados e proibidos de retornar.

b) a condenação dos pais e da criança à morte por fuzila-
mento e o repasse feito pelo governo da dívida dos pais 
para os avós ou qualquer familiar próximo.

c) a condenação do pai ou da mãe a um período de traba-
lhos forçados em campos agrícolas para que paguem 
sua dívida com o governo.

d) a perda do emprego por parte dos pais e a impossi-
bilidade de a criança possuir certidão de nascimento 
e, consequentemente, identidade e direitos dentro da 
sociedade chinesa.

e) a condenação dos pais à morte por fuzilamento e a 
entrega da criança para os orfanatos do governo, os 
quais, apesar de criarem a criança, creditam a ela a 
dívida dos pais quando for adulta.

24. Os tubarões do Recife
      
 O Recife é uma das mais antigas cidades brasileiras, ba-
nhada pelo Rio Capibaribe e formada por ilhas, penínsulas 

e manguezais. Contando com dezenas de pontes, entre 
elas a primeira construída, que conserva o nome do seu 
idealizador, Maurício de Nassau, situada à beira do mar 
e do rio, recebeu a denominação de “Veneza Brasileira”.
A princípio, era apenas um porto que servia a cidade de 
Olinda, e mais tarde se desenvolveu até chegar a ser capi-
tal do estado de Pernambuco. Durante a invasão da Com-
panhia das Índias Ocidentais, foi também sede do governo 
holandês durante vinte e quatro anos. [...]
As piscinas de águas claras e calmas são convidativas 
a banhos reconfortantes. As ondas que se formam além 
dos arrecifes atraem os surfistas para a prática do espor-
te, além de banhistas ávidos por desfrutarem o prazer do 
contato com a água do mar. No entanto, ataques de tuba-
rões têm sido frequentes nos últimos tempos. Os prováveis 
autores dessas investidas contra humanos seriam os das 
espécies cabeça-chata e tigre. Eles não costumam ser se-
letivos em sua alimentação, fato comprovado pelos objetos 
mais esdrúxulos encontrados nos estômagos desses ani-
mais marinhos.
Dizem que os homens não são os alimentos prediletos dos 
tubarões. Todavia, eles os atacam por confundi-los com 
presas grandes quando estão em movimento na água. 
Vários fatores influenciam a ocorrência desses incidentes 
que se tornaram frequentes desde 1992, na praia da Boa 
Viagem. [...]

Disponível em: <http://www.dm.com.br>. Acesso em: 20 maio 2014. 
(adaptado)

A notícia mostra uma situação que vem ocorrendo no litoral 
da cidade de Recife, em Pernambuco, onde, nos últimos 
anos, tubarões passaram a atacar banhistas e surfistas. A 
mudança no hábito predatório e alimentar desses animais 
pode ser explicada, em parte,

a) pelas alterações na cadeia alimentar natural dos tuba-
rões que recebiam constantemente alimentos dos bar-
cos que ali navegavam, assim como dos banhistas e 
surfistas.

b) pelo fato de que os ventos e as correntes marítimas 
conduziram os tubarões mais ao norte, pois não conse-
guem nadar em sentido contrário ao das correntes.

c) pelo aumento da pesca industrial que trouxe grandes 
“navios indústrias” vindos do Japão para pescar no mar 
do Recife, o que praticamente esgotou a produção de 
peixes.

d) pela construção do Porto de Suape, na década de 
1980, ao sul da área das agressões, que resultou em 
aterramentos de estuários e manguezais que serviam 
de berçários naturais para crustáceos e peixes.

e) por uma típica evolução ou mesmo mutação que esses 
e outros animais vêm passando nos últimos anos, devi-
do ao constante contato com a presença humana.

25. Madri e Barcelona travam batalha sobre voto de indepen-
dência catalã
  

Reprodução
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O governo central da Espanha e as autoridades regionais 
catalãs, em Barcelona, travam mais uma batalha quanto à 
proposta de independência da Catalunha. Minutos após o 
governador catalão anunciar um referendo para 9 de no-
vembro de 2014, Madri desautorizou a realização do pleito. 
“A votação não vai acontecer”, disse o ministro da Justiça 
da Espanha, Alberto Ruiz-Gallardon. Pouco antes, o gover-
nador catalão, Artur Mas, anunciou pela TV um acordo en-
tre os partidos catalãos para a realização do referendo em 
2014. Mas disse que a maioria dos catalães “quer construir 
um novo país”. “Estamos virando uma página transcenden-
tal em nossa história”, declarou. Segundo Mas, os eleitores 
responderiam se querem a Catalunha como um Estado es-
panhol ou um Estado independente.

BBC Brasil. 12 dez. 2013. (adaptado)

A notícia mostra um fato atual e ao mesmo tempo antigo na 
Espanha, assim como em muitos países do mundo: o se-
paratismo. Países como Canadá e Rússia sofrem do mes-
mo problema geopolítico. Ainda que a Espanha tenha tido, 
nos últimos anos, razões para que os movimentos como o 
da Catalunha tenham ganhado uma proporção cada vez 
maior, isso se deve principalmente

a) ao fato de o País Basco ter conseguido o mesmo refe-
rendo para escolher se continua fazendo parte da Es-
panha ou não.

b) pelo fato de os países citados – Canadá e Rússia – se 
encontrarem, atualmente, passando por crises econô-
micas igualmente avassaladoras.

c) devido ao fato de a Espanha vir aplicando um verda-
deiro plano de cortes nos direitos dos trabalhadores e 
consequente aumento nos impostos para a Catalunha.

d) devido à crise econômica europeia que estimula rei-
vindicações separatistas da Catalunha, que se sente 
prejudicada por ser o estado espanhol mais rico.

e) à possibilidade de a Espanha sair da União Europeia 
caso esta não consiga mostrar uma superação de seus 
problemas econômicos e consequente crescimento 
para os próximos anos.

26. Leia o texto a seguir:

“Calcula-se que o número de mortos causado pelo terre-
moto de 8,8 graus de magnitude que atingiu a região cen-
tral do Chile, na madrugada de 27 de fevereiro de 2010, 
tenha ultrapassado os 700.
O tremor foi sentido nos países vizinhos, inclusive no Brasil. O 
epicentro do tremor foi localizado no mar, a 35 km de profun-
didade, em Maule, a 99 km da cidade de Talca.
O Chile foi o cenário do maior terremoto registrado na História 
mundial. O recorde é o do terremoto de 9,5 graus na escala 
de Richter, ocorrido em 1960 na cidade de Valdívia, no sul 
do país. A catástrofe, que causou a morte de 5 700 pesso-
as, foi acompanhada de um tsunami que chegou às costas 
do Havaí, onde 61 pessoas morreram afogadas. As ondas 
chegaram às Filipinas, provocando a morte de 32 pessoas”.

Texto adaptado (Globo.com – G1)

Como se pôde observar no texto, a região onde se localiza 
o Chile, na América do Sul, vem sendo atingida por tremo-
res de elevada magnitude há bastante tempo. Isso pode 
ser explicado devido:

a) à intensa atividade tectônica dessa região causada pe-
las placas Nazca e Sul-Americana que se chocam em 
um movimento convergente.

b) ao movimento de separação das placas tectônicas da 
América do Sul, fazendo surgir grandes vales.

c) a ação dos agentes externos que provocam grandes 
tsunamis que através da força da água faz surgir os 
terremotos.

d) ao fenômeno da inversão dos pólos, onde a mudança 
afeta tanto os seres humanos quanto as formas de re-
levo terrestres.

e) a explosões internas da crosta terrestre, já que o Chile 
se encontra no centro da placa Sul-Americana.

27. Leia os textos a seguir, extraídos de noticiários no período 
entre 2010 e 2011:

Terremoto do Haiti matou 200 mil e feriu 300 mil, confir-
ma primeiro ministro

03/02/10 - 20h11 - Atualizado em 03/02/10 - 20h15 Da AFP, em Porto Príncipe

Mais de 4 mil pessoas ficaram amputadas, segundo Bel-
lerive.
Capital, Porto Príncipe, foi palco de protesto de vítimas.
O primeiro-ministro do Haiti, Jean-Max Bellerive, reiterou 
nesta quarta-feira (3) que mais de 200 mil pessoas morre-
ram no terremoto que devastou o país no dia 12 de janeiro.
Texto adaptado.
   

A situação humanitária do país, o mais pobre das Américas, é caótica. Pelo
menos 200 mil pessoas morreram, 300 mil ficaram feridas, 4 mil foram

amputadas. Há um milhão de desabrigados.

Forte terremoto atinge a costa nordeste do Japão e 
gera tsunami

11/03/2011, 03h06 - Atualizado em 11/03/2011, 16h41 Do G1, com agên-
cias internacionais

Um forte terremoto de magnitude 8,9 atingiu nesta sexta-
feira (11) a costa nordeste do Japão, segundo o Serviço 
Geológico dos EUA (USGS), matando ao menos 60 pes-
soas no país e gerando um tsunami (onda gigante com po-
tencial destrutivo) que ameaça países da costa do Oceano 
Pacífico. [...]
Dois meses após a tragédia provocada por um terremo-
to seguido de tsunami, em 11 de março, o Japão conta 
14.949 mortos e 9.880 desaparecidos, segundo balanço 
da polícia.

Texto adaptado.
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Tremor de magnitude 8,9, o pior da história do Japão, foi seguido por
terremotos secundários e gerou maremotos em 2011.

Os textos e suas respectivas imagens exibem dois países 
bastante diferentes vivenciando um mesmo tipo de pro-
blema – fortes e catastróficos abalos sísmicos com eleva-
das magnitudes. Ainda assim, as imagens nas fotos, mas 
principalmente os dados exibidos nos trechos das reporta-
gens, nos mostram duas realidades bastante diferenciadas 
nas consequências em cada um deles. 

Justifica-se esse resultado em perdas humanas tão desi-
guais porque

a) leva-se em conta a escala de Mercalli, a mais utilizada 
na atualidade, que é uma escala qualitativa usada para 
determinar a intensidade de um sismo a partir dos seus 
efeitos sobre as pessoas e sobre as estruturas constru-
ídas.

b) o Japão localiza-se em uma área conhecida como o 
“Círculo de Fogo” do Pacífico, onde os tremores de 
grande magnitude são constantes, e portanto o número 
de mortes nessas catástrofes tende a ser maior que 
aqueles ocorridos em áreas como o Haiti.

c) o Haiti localiza-se em uma região atípica no que diz 
respeito à existência de sismos e por isso, o acúmulo 
de energia potencial gerou um tremor que veio a causar 
tantos estragos, tanto humanos quanto econômicos.

d) o Japão, mesmo sendo um país desenvolvido, possui 
um histórico sísmico muito antigo, e ao contrário do Haiti, 
os prédios japoneses são sismos resistentes, ou seja, 
preparados para não cair, possuindo contrapesos, amor-
tecedores nas paredes e suspensão nos alicerces.

e) o Haiti e o Japão são países insulares, o que lhes pro-
porcionam uma maior atividade sísmica que em países 
continentais como o Chile. As diferenças entre as con-
sequências ligadas, principalmente, às perdas huma-
nas que podem ser vistas nas notícias é apenas uma 
relação entre a área do país e o terremoto que nele foi 
sentido.

28. Etimologicamente orientar-se significa buscar o “oriente”. 
Orientar-se sempre foi uma das preocupações básicas do 
ser humano e se justificava inicialmente pela busca de ali-
mento e de abrigo.
No decorrer do tempo veio a necessidade de traçar rotas 
de comércio e navegação, buscar recursos no subsolo etc.
Muitas vezes a orientação se dá diretamente pela localiza-
ção dos pontos cardeais, que podem ser encontrados pelo 
uso de uma bússola.
Mas e se houvesse a necessidade de se orientar e não 
existisse uma bússola por perto, como seria possível tal 
intento?

a) Em épocas mais remotas, os seres humanos se orien-
tavam por meio de sinais deixados pela natureza, tais 
como posição e quantidade de neve, musgos nos tron-
cos das árvores e rochas etc., pois esses fatos eram 
sempre confiáveis.

b) Na verdade, um conhecimento adquirido pela observa-
ção de astros como o Sol permitia aos seres humanos 
identificar o leste (nascente) e assim consequentemen-
te os demais pontos cardeais que se mostrariam a se-
guir.

c) Antes da invenção da bússola ocorria que, para chegar-
se aos pontos cardeais, se utilizasse aparelhos como o 
astrolábio e o sextante, que funcionavam a qualquer 
momento do dia.

d) Se não houvesse uma bússola era possível a observa-
ção de astros como a Lua que assim como o Sol nascia 
no leste e se punha no oeste, sendo facilmente visível 
todas as noites.

e) Não seria possível uma orientação e localização sem 
bússola, visto que antes de sua invenção os seres hu-
manos não se aventuravam em navegações mesmo 
que não muito distantes.

29. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no 
centro das cidades e causa da especialização dos bairros e 
de sua diferenciação social. Muitas pessoas, que não tem 
meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes, 
são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os 
subúrbios e os bairros mais afastados.

REMOND, R. O século XIX, São Paulo: Cultrix, 1989 (adaptado).

Uma consequência geográfica do processo socioespacial 
descrito no texto é a

a) criação de condomínios fechados de moradia.
b) decadência das áreas centrais de comércio popular.
c) aceleração do processo conhecido como cercamento.
d) ampliação do tempo de deslocamento diário da popula-

ção.
e) contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura 

satisfatória.

30. Texto I
Em 1938, O. Hahn e F. Strassmann, ao detectarem bário 
numa amostra de urânio 238 bombardeada com nêutrons, 
descobriram a fissão nuclear induzida por nêutrons. A coli-
são de um nêutron com um núcleo de um isótopo, como o 
235U, com sua consequente absorção, inicia uma violenta 
vibração, e o núcleo é impelido a se dividir, fissionar. Com a 
fissão cada, núcleo de 235U produz dois ou mais nêutrons, 
propiciando uma reação em cadeia.

(Adaptado de: OHANIAN, H. C. Modern physic. New York: Prentice Hall 
inc. 1995, 2 ed. p. 386.)

Texto II

A reação em cadeia explosiva do 235U deu um banho de 
radiação mortífera no centro da cidade: Cerca de dez qui-
lômetros quadrados de Hiroshima ficaram torrados. No-
venta por cento dos prédios da cidade foram destruídos. 
Os médicos que ainda estavam vivos não tinham ideia do 
tipo de arma que havia sido empregada. Mesmo quando se 
anunciou que uma bomba atômica fora lançada, eles não 
tinham noção do mal que ela pode fazer ao corpo humano 
nem dos seus sintomas posteriores. Era uma revolução na 
ciência e na guerra.

(Adaptado de: SMITH, P. D. Os homens do fim do mundo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. p. 359-360.)
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Com base na charge e nos conhecimentos sobre a geopo-
lítica, podemos verificar que

a) a adoção de um modelo político pluripartidário pela Co-
reia do Norte resultou da influência chinesa e do apoio 
militar baseado em seu arsenal nuclear.

b) a troca do domínio colonial japonês sobre a Coreia do 
Norte pela hegemonia chinesa amenizou a disputa nu-
clear entre o bloco socialista e os EUA no Leste Asiáti-
co.

c) com o fim da Guerra Fria, os EUA e a URSS perderam 
interesse pela corrida espacial e passaram a priorizar a 
luta contra o terrorismo, principalmente após a invasão 
do Iraque e do Afeganistão e, recentemente contra o 
regime Sírio.

d) política de “paz armada”, desenvolvida pelas potências 
internacionais no período que antecedeu a Primeira 
Guerra Mundial, da qual resultaram tratados de alian-
ças como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança.

e) a recente tensão nuclear que envolve Coreia do Norte e 
Estados Unidos tem sua origem no conflito bipolar dos 
anos 50 que culminou num armistício entre as Coreias 
que se dividiram entre Comunistas e Capitalistas.

31. 
Os sertões

Marcados pela própria natureza
O Nordeste do meu Brasil
Oh! solitário sertão
De sofrimento e solidão
A terra é seca
Mal se pode cultivar
Morrem as plantas e foge o ar
A vida e triste nesse lugar
Sertanejo é forte
Supera miséria sem fim
Sertanejo homem forte
Dizia o Poeta assim
Foi no século passado
No interior da Bahia
O Homem revoltado com a sorte
do mundo em que vivia
Ocultou-se no sertão
espalhando a rebeldia
Se revoltando contra a lei
Que a sociedade oferecia
Os Jagunços lutaram
Ate o final
Defendendo canudos
Naquela guerra fatal

  
Edeor de Paula Samba de enredo da G.R.E.S. Em cima da Hora, em 

1976. letras.mus.br

No livro Os sertões, Euclides da Cunha aborda o episódio 
da Guerra de Canudos (1896-1897), organizando seu texto 
em três partes: a terra, o homem e a luta. 

A letra do samba, inspirada nessa obra, apresenta uma 
imagem do sertão nordestino vinculada ao seguinte aspec
to:

a) Continuísmo político.
b) Determinismo ambiental.
c) Mandonismo local.
d) Miscigenação racial.
e) Possibilismo geográfico.

32. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao 
ver os franceses e os outros dos países longínquos terem 
tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-bra-
sil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta 
pergunta: “Por que vindes vós outros, mairs e perós (fran-
ceses e portugueses), buscar lenha de tão longe para vos 
aquecer? Não tendes madeira em vossa terra?”

LÉRY, J. Viagem à Terra do Brasil. In: FERNANDES, F. Mudanças Sociais 
no Brasil. São Paulo: Difel, 1974.

O viajante francês Jean de Léry (1534-1611) reproduz um 
diálogo travado, em 1557, com um ancião tupinambá, o 
qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia 
e a indígena no sentido 

a) do destino dado ao produto do trabalho nos seus siste-
mas culturais. 

b) da preocupação com a preservação dos recursos am-
bientais. 

c) do interesse de ambas em uma exploração comercial 
mais lucrativa do pau-brasil.  

d) da curiosidade, reverência e abertura cultural recípro-
cas.

e) da preocupação com o armazenamento de madeira 
para os períodos de inverno.
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