
Questões complementares

1. (Globalização; aspectos produtivos mundiais)

Fonte: François Bost (org.), Atlas Mondial des Zones Franches. France: La Documentation Française, 2010. p.23.

a)  Apresente  dois  fatores  explicativos  para  a  difusão  das  zonas  francas  no  mundo
contemporâneo.
b) Mencione a principal Zona Franca existente no Brasil e aponte uma intenção do Estado
brasileiro ao implantá-la como instrumento de uma política territorial.

2. (Urbanização; movimentos político-sociais; Estado e sociedade)

Fonte: http://www.viomundo.com.br/politica/caio-castor-imagens-bombardeio-centro-de-sao-paulo.html. Acessado em 25/09/2014.

As ocupações de imóveis fechados tornaram-se frequentes nas grandes cidades brasileiras. A
imagem acima retrata a ação da Polícia Militar na reintegração de posse de um edifício na



avenida São João, na cidade de São Paulo, ocupado havia seis meses por aproximadamente
200 famílias de sem-teto.
a) Por que alguns movimentos sociais decidem pelas ocupações urbanas? O que explica, nas
grandes cidades, a existência de inúmeros imóveis fechados em áreas centrais dotadas de
infraestrutura?
b)  Além  dos  movimentos  sociais,  indique  um  agente  econômico  e  um  agente  político
diretamente envolvidos nos conflitos ensejados pelas ocupações urbanas.

3. (Conflitos contemporâneos; movimentos migratórios; refugiados)
Compare as imagens noturnas, obtidas através de satélite de sensoreamento remoto, que
mostram a luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria:

Considerando  o  contexto  sírio  no  período  indicado  nas  imagens,  uma explicação  para  a
mudança no padrão de distribuição espacial da população é:
(A) redução da expectativa de vida
(B) elevação da taxa de emigração
(C) aumento da insalubridade urbana
(D) diminuição do índice de fecundidade

4. (Globalização; movimentos migratórios; questões demográficas)
Os efeitos da política migratória de Merkel
Em 31 de agosto de 2015, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, proferiu a emblemática
frase que virou slogan de sua política migratória: wir schaffen das – “nós vamos conseguir”.
Em 4 de setembro de 2015, a crise de refugiados bateu com força à porta da Alemanha,
quando Merkel permitiu a entrada no país de milhares de migrantes retidos na Hungria. No
total, a Alemanha recebeu quase um milhão de refugiados em 2015. Neste último ano, os
ânimos no país vêm oscilando entre uma cultura de boas-vindas e rejeição. A popularidade
de Merkel caiu e os principais partidos aliados do seu governo se distanciam agora da política
de refugiados adotada pela líder. Adaptado de dw.com, 31/08/2016.



Considerando a análise dos dados do gráfico, uma razão para a política migratória adotada
pela chanceler alemã é:
(A) elevação do nível salarial
(B) redução de custos trabalhistas
(C) recomposição da população ativa
(D) importação de operários qualificados

5. (Globalização; conflitos contemporâneos; problemas sociais)

O fóssil de Lucy foi encontrado em uma das margens do rio Awash, no interior da Etiópia,
porção continental conhecida como “Chifre da África”, marcada por problemas sociais graves.
O problema social representado no mapa tem como explicação:
(A) desavenças políticas entre potências globais que restringem as ações de ajuda e apoio
(B) conflitos bélicos entre grupos locais que desestruturam as redes de produção e circulação
(C)  intervenção  militar  das  alianças  regionais  que  limitam  as  iniciativas  de  empresas  e
governos
(D)  tamanho reduzido  dos  imóveis  rurais  que inviabilizam as  atividades  de  agricultura  e
pecuária

6. (Globalização; migrações)



O atual presidente norte-americano defende uma política migratória que, segundo ele, irá
reduzir os patamares do desemprego no país.
Considerando as informações dos mapas e as características socioeconômicas dessa nação,
existe fundamento para avaliar a eficácia dessa política como:
(A) alta, dado o percentual significativo de ociosidade nas unidades industriais
(B) baixa, dado o índice inexpressivo de estrangeiros nas populações regionais
(C) reduzida, dado o nível baixo de qualificação das ocupações dos não nacionais
(D) elevada, dado o perfil terciário predominante da economia das grandes cidades

7. (Globalização; tensões políticas atuais)

O poema de Vinícius de Moraes alude ao lançamento da primeira bomba atômica sobre a
cidade japonesa de Hiroshima, em 1945. Mesmo com os acordos de restrição ao uso desse



tipo de armamento, os dispositivos nucleares ainda desestabilizam as relações internacionais,
como descreve a reportagem.
Com base nos textos, a principal motivação do governo da Coreia do Norte em testar esses
dispositivos e o efeito que esses testes provocam são, respectivamente:
(A) expansão do território no Extremo Oriente − agressão à população civil
(B) preservação das fronteiras políticas nacionais − ruína da produção agrícola
(C) competição da indústria local com outros países asiáticos − poluição do meio ambiente
(D) demonstração de poder aos governos vizinhos − impacto duradouro da radioatividade

8. (Movimentos políticos e sociais; problemas sociais; relação Estado-sociedade)

As matérias jornalísticas referem-se a movimentos grevistas ocorridos no Brasil nos anos de
1917 e 2017, apresentando contextos diretamente associados aos conflitos entre capital e
trabalho em área urbana.
Tendo  como  base  essas  matérias,  as  principais  semelhanças  entre  os  dois  contextos
mencionados se relacionam aos seguintes fatores:
(A) precarização salarial e ampliação da regulação estatal
(B) aumento do desemprego e revisão de leis trabalhistas
(C) repressão policial e relevância das reivindicações populares
(D) ilegalidade da ação sindical e desqualificação da mão de obra

9. (Migrações; economia brasileira; problemas sociais)



A história da personagem do romance de Clarice Lispector ilustra aspectos das migrações
internas no Brasil.
Apresente  um  fator  econômico  que  tenha  contribuído  para  a  migração  de  populações
nordestinas para o Sudeste durante os governos militares (1964 -1985).
Em seguida, aponte uma característica das condições de vida desses migrantes em cidades
como Rio de Janeiro e São Paulo, naquele momento.

10. (Migrações; formação da sociedade americana)

Entre 1892 e 1914, sucessivas levas de imigrantes ingressaram nos E.U.A. pelo porto de Nova
York, como menciona a reportagem.
Apresente duas características motivadoras dessa onda imigratória. Apresente, também, um
de seus impactos para a sociedade norte-americana na época.



11. (Movimentos políticos e sociais; relação Estado-sociedade)

Nos últimos anos, o movimento LGBT tem ganhado espaço na luta por direitos no mundo
Ocidental, como indica a medida aprovada nos E.U.A., em 2015, e assegurada anteriormente
no Brasil, em 2013.
Aponte um significado político da bandeira no contexto em que ela foi criada. Cite, ainda,
outro direito legalmente reconhecido à população LGBT no Brasil.

12. (Conflitos contemporâneos; migrações; refugiados)
Os  refugiados  são  pessoas  que  escaparam  de  conflitos  armados  ou  perseguições.  Com
frequência,  sua  situação  é  tão  perigosa  e  intolerável  que  devem  cruzar  fronteiras
internacionais  para  buscar  segurança  nos  países  mais  próximos  e  então  se  tornar  um
“refugiado”  reconhecido  internacionalmente,  com  acesso  à  assistência  dos  Estados,  da
ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) e de outras organizações. ADRIAN EDWARDS Adaptado de

acnur.org, outubro/2015.
O conceito de refugiado, apresentado no texto, está diretamente associado aos problemas
políticos e econômicos que afetam diversos países na atualidade.
Nos últimos anos, a região de origem que tem contribuído com o maior número de refugiados
em direção a países da União Europeia é:
(A) Leste Europeu
(B) Oriente Médio
(C) Extremo Oriente
(D) Península Balcânica

13. (Migrações; economia brasileira no séc. XX)



Sobre os fenômenos da imigração, emigração e migração de retorno, no Brasil, considere as
tendências de fluxos migratórios internacionais a partir de 1980, exemplifique e explique:
a) 1 (um) fluxo de emigração e de migração de retorno.
b) 1 (um) fluxo de imigração.

14. (Economia brasileira no séc. XX; fluxos materiais)
Dentre os quatro sistemas de transportes de passageiros e de cargas utilizados no Brasil – o
rodoviário,  o  ferroviário,  o aeroviário  e  o aquaviário/hidroviário  – indique o modelo  mais
usado e discuta um dos problemas desta opção modal.

15.

Com base no mapa ao lado e nos conhecimentos  sobre a bacia  hidrográfica  do Rio São
Francisco, ou do “Velho Chico”, como é conhecido, responda aos itens a seguir.
a) Descreva duas características físicas que conferem importância econômica e social a esse
contexto geográfico.
b)  Cite  uma das  problemáticas  ambientais  e  analise  suas  implicações  para  os  diferentes
usuários do “Velho Chico”.

16. (Migrações; refugiados; globalização; tensões mundiais; relação Estado-sociedade)
Leia o texto a seguir.
O  Brasil  é  signatário  da  Convenção  das  Nações  Unidas  de  1951  sobre  o  Estatuto  dos
Refugiados e do seu Protocolo de 1967. Em julho de 1997, promulgou a Lei de Refúgio nº
9.474/1997,  que contempla  os  principais  instrumentos  regionais  e  internacionais  sobre  o
tema e que garante documentos básicos aos refugiados, incluindo carteira de identidade e de



trabalho, da liberdade de ir e vir no território nacional e outros direitos civis. Nos últimos
cinco anos, as solicitações de refúgio no Brasil passaram de 966, em 2010, para 28.670, em
2015. (Adaptado de: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-de-79-nacionalidades-1>. Acesso em: 3 out.
2016.)

Nesse contexto, o Brasil recebeu um grande número de refugiados, sobretudo, de um país
asiático, no qual mais da metade da população foi forçada a deixar as suas casas. Indique o
nome desse país,  a região geográfica  de origem e a principal  causa do grande fluxo de
refugiados, que ocorre desde março de 2011.

17. (Globalização; blocos de países)
Analise o mapa a seguir.

a) Identifique o grupo de países que formam o BRICS e o principal objetivo desse grupo.
b) Indique e descreva três características geográficas desses países destacados no mapa,
chamados de “potências emergentes”.

18. (Problemas ambientais; relação Estado-sociedade)
Leia o texto a seguir.
Uma enorme quantidade de rejeitos minerais, que formam uma espessa lama com elementos
químicos nocivos à saúde, desceu por 2,8 quilômetros até atingir parte do pequeno distrito de
Bento Rodrigues, em Mariana-MG. As barragens do Fundão e Santarém fazem parte da Mina
de  Germano,  que  pertence  a  Samarco.  A  barragem Santarém,  de  menor  porte,  rompeu
primeiro e sobrecarregou a do Fundão, que gerou a avalanche de lama e rejeitos.
(Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/11/06/interna_gerais,705182/infografico-mostra-como-aconteceu-orompimento-
das-barragens-em-mariana.shtml>. Acesso em: 10 dez. 2015.)

Sabendo-se que o desastre de Mariana afetou não só o rio Doce como também o litoral do
Espírito Santo, indique quatro impactos causados por esse evento.


