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128 Unicamp 2016 A imagem abaixo mostra a prática de plantio direto na palhada.

Sobre esta prática, é correto afirmar:
(a) É uma prática conservacionista, em que há 
a incorporação dos restos vegetais de uma 
cultura no próximo plantio, procurando 
melhorar as características químicas e físicas 
do solo.
(b) É uma prática conservacionista, em que há 
a incorporação dos restos vegetais de uma 
cultura no próximo plantio, procurando 
melhorar unicamente as características 
químicas do solo.
(c) É uma prática conservacionista, em que há 
a incorporação dos restos vegetais de uma 
cultura no próximo plantio, procurando 
melhorar unicamente as características físicas 
do solo.
(d) Apesar de diminuir os processos erosivos 
provocados pelo escoamento superficial da 
água, a prática não evita o uso de queimadas 
esporádicas e não aumenta a fertilidade 
química do solo.



129 Unicamp 2020 Matriz energética é o conjunto de fontes de energia disponíveis. 
Os gráficos a seguir representam a matriz energética no mundo e no Brasil, mostrando 
as fontes de energia renováveis e não renováveis.

Considerando seus conhecimentos sobre 
meio ambiente e as informações fornecidas, 
assinale a alternativa correta.
(a) A matriz energética brasileira utiliza 
menor porcentagem de energia renovável 
que a mundial, com o uso predominante de 
combustíveis fósseis.
(b) Gás natural, biomassa, energia 
hidráulica, energia solar, eólica e geotérmica 
são as fontes renováveis de energia 
utilizadas na matriz mundial.
(c) A matriz energética brasileira é mais 
dependente de fontes renováveis de energia 
do que a matriz mundial, como alternativa 
ao uso de combustíveis fósseis.
(d) Os biocombustíveis derivados da cana-
de-açúcar e do gás natural são as principais 
fontes renováveis nas matrizes brasileira e 
mundial, respectivamente.



130 Unicamp 2020 O petróleo continua sendo a fonte de energia mais 
importante do mundo. A posse de reservas, o transporte e a capacidade 
de refino figuram como elementos de soberania nacional e estratégicos 
em um mundo extremamente competitivo. Em relação ao petróleo no 
Brasil, é correto afirmar:

(a) As descobertas das reservas nacionais ocorreram a partir dos anos 
1980 e a Bacia de Campos (RJ) é hoje a principal produtora do país.
(b) A extração nacional é cada dia maior, mas a inexistência de 
oleodutos exige que o transporte seja realizado por meio rodoviário.
(c) A maior produção em terra provém do Estado do Rio Grande do 
Norte e, em mar, do pré-sal situado entre os Estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro.
(d) Apesar de possuir grandes reservas, especialmente com as 
descobertas do pré-sal, não há refino no país, por isso os derivados são 
importados.



131 Unesp 2019
Composto de 149 lâmpadas especiais de gás xenônio, capazes 
de produzir um brilho 10 mil vezes maior do que a luz natural 
do Sol que incide sobre a Terra, o experimento Synlight 
começou a funcionar no Centro Espacial Alemão. Descrita como 
o maior sol artificial do mundo, a estrutura pode concentrar sua 
luz em um ponto que pode atingir temperaturas de 3 mil graus 
Celsius. Com o auxílio da luz concentrada, é possível obter 
hidrogênio diretamente da água. Esse elemento é considerado 
um dos possíveis combustíveis do futuro porque, ao ser 
queimado, produz apenas água e calor.
(http://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.)

O experimento Synlight se destaca pela expectativa de

(a) produzir, a partir de uma fonte renovável, combustível limpo que não emita gases 
do efeito estufa.
(b) determinar, com a expansão de suas instalações, novas centralidades à geopolítica 
dos combustíveis fósseis.
(c) reverter, com a produção do hidrogênio, monopólios sobre a oferta de fontes de 
energia renovável.
(d) romper, com o uso de energias não renováveis, os limites das matrizes energéticas 
de países periféricos.
(e) regular, a partir da oferta de combustíveis sustentáveis, políticas de preço no 
mercado internacional de energia.



132 Fuvest 2017 Em 2015, os Estados Unidos (EUA), país que não é membro da 
OPEP, tornaram-se o maior produtor mundial de petróleo, superando grandes 
produtores históricos mundiais, de acordo com a publicação Statistical Review of World 
Energy (BP) - 2015. Sobre essa fonte de energia, é correto afirmar:

(a) A queda da oferta de petróleo, em 2015, pelos países não membros da 
OPEP é resultado do uso de fontes de energia alternativas, como os 
biocombustíveis, e também da expansão das termelétricas.
(b) O Brasil, país que não é membro da OPEP, destaca-se pela exploração de 
jazidas de petróleo em rochas vulcânicas do embasamento cristalino do pré-sal.
(c) O crescimento da produção de petróleo nos EUA, que levou esse país à 
condição de maior produtor mundial em 2015, deu-se pela exploração das 
jazidas de óleo de xisto.
(d) A elevação da produção de petróleo em países da OPEP, como Arábia 
Saudita, Rússia e China, é resultado da alta dos preços dessa commodity em 
2015.
(e) A exploração das jazidas de óleo de xisto do subsolo oceânico foram fatores 
para a industrialização de países, como México, Japão e EUA.



133 Unesp 2017

Os fluxos de importação e de 
exportação expressos no mapa 
evidenciam
(a) a ausência de países integrantes 
do G4 nas importações de petróleo.
(b) a ausência de países integrantes 
do G7 nas exportações de petróleo.
(c) o predomínio dos países membros 
do NAFTA nas exportações de 
petróleo.
(d) a ausência de países integrantes 
do BRICS nas importações de 
petróleo.
(e) o predomínio dos países membros 
da OPEP nas exportações de petróleo.



134 Unesp 2020

A hinterlândia destacada no mapa 
corresponde

(a) à área atendida pelo porto do Itaqui, cuja 
localização é estratégica, devido à 
proximidade com o Canal de Suez.
(b) ao eixo concedido às frentes pioneiras, 
cuja ocupação territorial ocorreu devido ao 
deslocamento de posseiros.
(c) a uma área definida como Zona Franca, 
cuja produção industrial utiliza matéria-prima 
regional, devido às isenções de impostos.
(d) à área estabelecida para a atividade 
extrativista, cuja exploração ocorre em local 
protegido, devido aos riscos de contaminação.
(e) ao eixo de expansão agrícola da bacia do 
São Francisco, cuja espacialização é limitada, 
devido aos gargalos logísticos.



135 Unicamp 2019
Considerando o mapa anterior e seus 
conhecimentos sobre o mercado 
externo brasileiro, componente 
fundamental da economia nacional, 
assinale a alternativa que associa 
corretamente um porto brasileiro, a 
principal mercadoria exportada e seu 
destino.

(a) Angra dos Reis: soja in natura, 
destinada primordialmente ao 
mercado do leste europeu.
(b) Vitória: automóveis, destinados 
primordialmente ao mercado do 
Oriente Médio.
(c) Itaqui: minério de ferro, destinado 
primordialmente ao mercado asiático.
(d) Vila do Conde: motocicletas, 
destinadas primordialmente ao 
mercado africano.

Petróleo 

Minério de ferro

Minerais e produtos 
agrícolas



136 Unesp 2017
Examinando a imagem e considerando 
as características dos meios de 
transporte rodoviário, ferroviário e 
hidroviário, é correto afirmar que
(a) a escolha dos meios de transporte de 
cargas restringe-se à relação entre a 
capacidade e o custo do deslocamento.
(b) a otimização do custo-benefício no 
transporte de cargas relaciona-se 
diretamente à escolha exclusiva de um 
tipo de modal.
(c) a falta de flexibilidade no transporte 
de cargas traduz a dependência nacional 
por técnicas estrangeiras.
(d) a multimodalidade no transporte de 
cargas mantém relação com o custo final 
da tonelada por quilômetro percorrido.
(e) a escolha dos modais para o 
transporte de cargas obedece a 
determinações políticas para o 
estabelecimento das rotas.



137 Unicamp 2017 Apesar da queda de preço que vêm sofrendo nos últimos 
anos, algumas commodities minerais continuam sendo importantes fontes para 
a pauta de exportações do Brasil. Na figura a seguir, observamos vias de 
escoamento (os corredores de exportação) da Amazônia Oriental, partindo de 
três municípios paraenses: Oriximiná, Parauapebas e Ipixuna do Pará.

Identifique o produto extraído em cada 
um dos municípios e a via de escoamento 
correspondente:
(a) cobre, corredor baixo Amazonas; 
bauxita, corredor Carajás; ferro, corredor 
do vale do rio Capim.
(b) bauxita, corredor baixo Amazonas; 
ferro, corredor Carajás; caulim, corredor 
do vale do rio Capim.
(c) carvão mineral, corredor Carajás 
Tocantins; caulim, corredor do vale do rio 
Capim; bauxita, corredor baixo 
Amazonas.
(d) ferro, corredor Carajás; bauxita, 
corredor baixo Amazonas; cobre, corredor 
do vale do rio Capim.



138 Fuvest 2020 Dois eventos  
arcaram a diplomacia brasileira em 
relação ao Oriente Médio no início de 
2019. Um deles foi o voto contra a 
resolução da ONU que pedia a 
desocupação militar das Colinas de 
Golã e sua devolução à Síria. Outro 
evento foi o anúncio de 
transferência da embaixada 
brasileira de Tel Aviv para 
Jerusalém, mesmo não tendo sido 
levada adiante até setembro de 
2019. Em relação a esses eventos, é 
correto afirmar que eles 
representam



139 Fuvest 2018 Às vésperas da Cúpula do G20, que teve início em 07 de julho de 
2017, em Hamburgo, na Alemanha, a chanceler alemã, Angela Merkel, discursou no 
Parlamento e referiu-se a atores políticos importantes no cenário mundial, conforme os 
trechos transcritos a seguir.
Quem pensa que os problemas deste mundo podem ser resolvidos com o isolacionismo 
e o protecionismo está cometendo um enorme erro. Somente juntos podemos encontrar 
as respostas certas às questões centrais dos nossos tempos [...] Não podemos esperar 
até que a última pessoa na Terra esteja convencida da evidência científica das 
mudanças climáticas. Em outras palavras: o acordo climático (de Paris) é irreversível e 
não negociável. www.jb.com.br/pais/notícias.

Analise as três afirmações seguintes, quanto aos objetivos e ao teor desses trechos do 
discurso.
I. Podem ser entendidos como uma crítica à saída dos EUA do acordo sobre as 
mudanças climáticas construído na COP21 de 2015, em Paris, à época assinado pelo ex 
presidente Barack Obama. A saída foi justificada pelo atual presidente Donald Trump, 
afirmando que o acordo seria prejudicial à economia americana.
II. Trata-se de um elogio à recente postura de algumas autoridades do Reino Unido, o 
qual, em seu processo denominado Brexit, pretende proteger a economia britânica, mas 
sem afetar seus compromissos financeiros com o acordo de Paris de 2015 e os 
relacionados com as questões estratégicas coletivas da Comunidade Europeia.
III. Faz-se uma crítica direta à França, que, mesmo tendo sido a sede da COP21 de 
2015, vem continuamente desobedecendo a esse acordo, pois contraria as metas 
firmadas de emissão de CO2 em suas atividades industriais.
Está correto o que se afirma em: (a) I, apenas.



140 Unesp 2018 Chancelado na cidade de mesmo nome no Canadá em 
1987, o Protocolo de Montreal completa 30 anos em 2017. Esse tratado é 
considerado um dos mais bem-sucedidos da história, prescrevendo obrigações 
aos 197 países signatários em conformidade com o princípio das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas à luz das diversas 
circunstâncias nacionais. (https://nacoesunidas.org. Adaptado.)

O protocolo evidenciado no excerto estabelece metas para
(a) eliminação das substâncias prejudiciais à camada de ozônio, a qual 
funciona como um filtro ao redor do planeta, que protege os seres vivos dos 
raios ultravioleta.
(b) contenção dos fatores que contribuem para o processo de desertificação, o 
qual é derivado do manejo inadequado dos recursos naturais nos espaços 
subtropicais úmidos.
(c) proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso seguros dos 
organismos vivos modificados, resultantes da biotecnologia moderna.
(d) redução das emissões de gases de efeito estufa mediante o incentivo de 
atividades do 2º setor que promovam a degradação florestal.
(e) erradicação do conhecimento das comunidades locais e populações 
indígenas sobre a utilização sustentável da diversidade biológica.



141 Unesp 2016 A charge ironiza uma das variáveis que 
compõem o cálculo do Índice de 
Desenvolvimento Humano proposto 
pela Organização das Nações Unidas, 
a saber,
(a) a renda, pela referência ao dia em 
que as personagens almoçaram.
(b) a expectativa de vida, pela alusão 
ao condicionamento físico da 
personagem que move o carrinho.
(c) a renda, pela referência aos 
objetos de alto valor agregado que as 
personagens carregam.
(d) a escolaridade, pela alusão à 
língua portuguesa empregada em sua 
forma padrão pelas personagens.
(e) a mobilidade, pela referência ao 
meio de transporte utilizado pelas 
personagens.



O comércio internacional tem sido marcado por uma proliferação sem 
precedentes de acordos preferenciais de comércio regionais, sub-
regionais, inter-regionais e, em especial, bilaterais (denominados 
Acordos Preferenciais de Comércio – APC). Atualmente, são poucos 
os países que ainda não fazem parte desses acordos. Com o impasse 
nas negociações da Rodada Doha da OMC, a alternativa das 
principais economias do mundo, como Estados Unidos, União 
Europeia e China, foi buscar a celebração de APC como forma de 
consolidar e ter acesso a novos mercados. O receio de boa parte dos 
países desenvolvidos, de economias em transição e em 
desenvolvimento de perderem espaço em suas exportações levou-os 
a aderir maciçamente aos APC.

Leia o excerto para responder à questão de número 142.



142 Unesp 2016 É correto afirmar que a Rodada Doha, iniciada pela 
Organização Mundial do Comércio em 2001, constitui

(a) um encontro multipolar que procura orientar o modo de produção e 
as questões relativas à organização, distribuição e consumo nos países 
centrais e periféricos.
(b) uma reunião eletiva que busca regularizar os fluxos comerciais entre 
blocos econômicos e o seu período de duração.
(c) um conjunto normativo que procura regularizar a exportação de 
produtos desenvolvidos pelas economias periféricas sem o pagamento 
de royalties.
(d) uma cartilha de diretrizes que busca padronizar os custos de 
produção e os preços finais de produtos agrícolas básicos.
(e) um fórum internacional que objetiva solucionar impasses em 
questões tarifárias, sobre patentes e ações protecionistas entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento.



143 Fuvest 2020 É de grande relevância aqui o fato de que uma 
grande proporção do trânsito de internet do mundo passa pelos Estados 
Unidos (...). Isso significa que a NSA (a agência de segurança nacional 
dos EUA) poderia acessar uma quantidade alarmante de ligações 
telefônicas simplesmente escolhendo as instalações certas. O que é 
ainda mais inacreditável: essas instalações não passam de alguns 
prédios, conhecidos como “hotéis de telecomunicação”, que hospedam 
os principais centros de conexão de internet e telefonia do planeta todo.



A respeito da configuração espacial e geopolítica retratada no excerto e no 
mapa, é possível afirmar que

(a) essa é a razão do grande déficit econômico dos Estados Unidos atualmente, 
uma vez que a maior parte dos negócios e transações é feita pela internet.
(b) essa situação explica o fato de que os Estados Unidos tenham, atualmente, 
a maior dívida pública do planeta, já que os custos com o tratamento de dados 
são muito altos.
(c) em um mundo cada vez mais dependente dos fluxos imateriais de 
informação, a presença de objetos técnicos fixos torna-se irrelevante para a 
posição geopolítica dos Estados Unidos.
(d) o mapa representa, por meio do “trânsito de internet” e do fluxo de 
“ligações telefônicas”, uma globalização que integrou completamente tanto os 
norte-americanos quanto as populações da África.
(e) a presença de fixos, como algumas instalações de armazenagem e 
conexão, influencia a orientação de fluxos e dá aos EUA uma posição de 
destaque no contexto geopolítico.



144 Fuvest 2020 O Ciclone Tropical Idai atingiu o litoral de Moçambique na 
noite de quinta‐feira (21/03/2019), provocando grandes danos na cidade de 
Beira. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem energia, afetando também o setor 
de comunicações.
Disponível em https://www.climatempo.com.br/. Adaptado.

Essa notícia refere-se ao Ciclone Tropical que atingiu principalmente 
Moçambique, Zimbábue e Malaui. Eventos dessa magnitude e superiores – o 
Ciclone Idai atingiu apenas a categoria 2 em uma escala de 1 a 5 – ocorrem 
em outros locais do planeta e não repercutem da mesma forma, com a perda 
de centenas de vidas. Isso ocorre em função

(a) da grande presença de populações não nativas, que não têm tradição em 
lidar com eventos dessa natureza.
(b) do relevo de planalto que caracteriza Moçambique, Zimbábue e Malaui, em 
especial na zona costeira.
(c) da presença de rede hidrográfica e florestas que contribuem para a 
formação de ciclones dessa natureza e magnitude.
(d) da presença de águas superficiais do oceano Índico, com temperaturas 
mais reduzidas que o habitual, em especial no Canal de Moçambique.
(e) das características socioeconômicas da região com populações vulneráveis 
e reduzida capacidade do poder público em prestar atendimento à população.



145 Unicamp 2020 No período da Guerra Fria, os conflitos geopolíticos 
implicavam riscos nucleares e ataques físicos a infraestruturas como 
estradas, redes elétricas ou gasodutos. Hoje, além dessas implicações, a 
Ciberguerra ou Guerra Fria Digital

(a) representa uma possibilidade real de interferência em sistemas 
informacionais nacionais, mas seu uso efetivo mantém-se apenas como 
uma ameaça.
(b) baseia-se na capacidade integrada de sistemas computacionais 
espionarem governos antagônicos, com o objetivo de manipular 
informações de todo tipo.
(c) envolve o uso de softwares (malwares) e programas robôs para 
invadir redes sociais e computadores, mas nunca interferiu em 
processos eleitorais.
(d) visa ao controle da informação como uma forma de poder político, 
mas inexistem, no mundo, cibercomandos, ou seja, a quarta força 
armada.
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