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146 Fuvest 2019 A tabela mostra o 
número total de refugiados no mundo 
em 2017, segundo relatório do Alto 
Comissariado das Nações Unidas Para 
Refugiados (UNHCR ou ACNUR em 
português).

Sobre os refugiados e sua distribuição no 
mundo, é correto afirmar:

(a) Os provenientes do Sudão do Sul e da 
Somália são acolhidos na Turquia, onde 
encontram oferta de empregos nas atividades 
comerciais, tradição econômica do país, desde 
o século XVII.
(b) A maioria provém da África, devido aos 
processos de desertificação, e tem como 
destino o Oriente Médio e a Europa.
(c) O Irã recebe majoritariamente refugiados 
de países da África Subsaariana, dentre os 
quais se destacam o Sudão e o Sudão do Sul.
(d) Os de origem síria são a maior população 
nesta condição, e estão sendo acolhidos em 
vários países do Extremo Oriente e da África, 
os quais apoiam o governo sírio na guerra civil 
que ocorre nesse país desde 2011.
(e) São majoritariamente provenientes do 
Oriente Médio, África e Ásia, deslocam-se, 
forçadamente, devido a longas guerras, em 
grande parte para países e/ou regiões 
fronteiriços.

Turquia

??

desertificação

África Subsaariana

Extremo Oriente e da África



147 Unicamp 2019
Recentemente, em Mianmar, a minoria étnica 
Rohingya foi vítima de graves massacres e 
assassinatos praticados por grupos extremistas 
da maioria étnico-religiosa do país. Entre 2017 
e 2018, os atos de violência provocaram 
deslocamentos forçados de aproximadamente 
650 mil Rohingyas principalmente para um dos 
países vizinhos. 

Com a ajuda do mapa anterior, assinale a 
alternativa que indica, respectivamente, o 
principal país para onde se deslocam os 
Rohingyas e as correntes religiosas seguidas 
por essa minoria étnica e pela maioria da 
população de Mianmar.

(a) Bangladesh; mulçumana e budista.
(b) Índia; católica e hindu.
(c) Tailândia; católica e mulçumana.
(d) China; hindu e budista.



Fuvest 2017  Leia o texto e observe a imagem.
Numa guerra não se matam milhares de pessoas. Mata-se alguém que adora espaguete, 
outro que é gay, outro que tem uma namorada. Uma acumulação de pequenas 
memórias... Nós que aqui estamos, por vós esperamos.
Direção de Marcelo Masagão. Brasil, 1999.

A partir do texto e da imagem, pode-se afirmar 
corretamente que 

a)a história das guerras se resume a um teatro de 
combates travados no front por estadistas e 
militares.
b)os relatos que abordam os conflitos apenas com 
base nos tratados e armistícios são parciais e 
limitados.
c)o fim dos impérios, a xenofobia e a consolidação 
do projeto federativo garantiram a paz mundial.
d)a banalização da morte e a experiência do exílio 
expressam a retração dos nacionalismos nos séculos 
XX e XXI.
e)as políticas de inclusão foram capazes de controlar 
os fluxos migratórios globais. 



148 Fuvest 2018 Contemporaneamente, pode-se definir a sociedade 
mundial como a do petróleo, devido à participação desta matéria-prima em 
inúmeros produtos e atividades humanas. A utilização deste recurso natural 
data de muitos séculos, mas sua exploração e beneficiamento se 
expandiram somente a partir do século XX. A respeito desse recurso 
natural, é correto afirmar:

(a) Houve uma forte redução do preço do barril, no início da década de 
1970, por conta dos resultados das pesquisas envolvendo novos 
procedimentos de extração e refino.
(b) A estatização, no Brasil, do transporte e do refino de petróleo iniciou-se 
no final dos anos 1930 sob o governo de Juscelino Kubitschek.
(c) O início de seu uso como fonte de energia se deu em 1920, na 
Inglaterra, com a descoberta de reservas pouco profundas. 
(d) No final dos anos 1920, sete empresas petrolíferas mundiais 
constituíram um cartel controlador da extração, transporte, refino e 
distribuição do petróleo.
(e) Os Estados Unidos possuem reservas ilimitadas de petróleo, o que 
ocasiona independência em relação aos países participantes da OPEP.

no final dos anos 1930 sob o governo de Juscelino Kubitschek
1920

descoberta de reservas pouco profundas



149 Fuvest 2018 No mundo virtual, 
milhões de pessoas falam, compram, 
compartilham dados e se reúnem 
para tratar dos mais variados 
assuntos. Nas figuras, os números 
mostram a  movimentação média, 
em 1 minuto, de algumas das 
principais empresas e ferramentas de 
internet nos anos de 2015 e 2017.

Sobre a internet e os números mostrados nas figuras, é correto afirmar:
(a) Após um crescimento até a primeira década do século XXI, as ferramentas 
na internet apresentaram estagnação de utilização nos últimos anos.
(b) Para todos os governos do mundo, independentemente do regime, a 
democratização da internet é uma ação estratégica.
(c) O controle de dados e informações é descentralizado, o que confere 
equanimidade aos países-membros da ONU.
(d) A internet está em constante e rápida mudança, com novas ferramentas 
aparecendo com contribuições relevantes, enquanto outras vão perdendo 
espaço.
(e) Empresas do ramo de serviços têm apresentado crescimento acentuado, o 
que não é observado em relação a empresas do ramo de entretenimento.



150 Unicamp 2018 O referendo realizado no Reino Unido em junho 
de 2016 conduziu ao Brexit, após 43 anos de adesão à União Europeia. 
São potenciais consequências dessa decisão, nos níveis nacional e 
continental, respectivamente,

(a) o pedido da Irlanda do Norte por um novo referendo para decidir 
sua permanência no Reino Unido e a continuidade da livre circulação da 
moeda europeia, o euro, no Reino Unido.
(b) o pedido da Inglaterra por um novo referendo para decidir sua 
permanência no Reino Unido e a continuidade da livre circulação da 
moeda europeia, o euro, no Reino Unido.
(c) o pedido da Escócia por um novo referendo para decidir sua 
permanência no Reino Unido e o comprometimento da livre circulação 
de cidadãos europeus no Reino Unido.
(d) o pedido do País de Gales por um novo referendo para decidir sua 
permanência no Reino Unido e o comprometimento da livre circulação 
de cidadãos europeus no Reino Unido.



151 Unicamp 2018 Em junho de 2017, o governo dos Estados Unidos da 
América (EUA) se retirou do “Acordo de Paris”, assinado em 2015 por 195 
países. Sobre as medidas previstas no Acordo para a redução da emissão de 
gases do efeito estufa, e o motivo da saída dos Estados Unidos do referido 
acordo, é correto afirmar que

(a) são medidas deliberativas e os países signatários pagarão multas pelo 
descumprimento das metas; os EUA não aceitam o papel da ONU na função de 
agente fiscalizador.
(b) são medidas propositivas e os países signatários deverão definir metas para 
os próximos anos; os EUA não concordam com o controle externo sobre suas 
fontes poluidoras.
(c) são medidas restritivas e os países signatários sofrerão punições políticas e 
econômicas se não atingirem as metas; os EUA não aprovam a presença da 
Rússia no acordo.
(d) são medidas normativas e os países signatários deverão definir as 
estratégias a serem adotadas; os EUA não aceitam assumir as mesmas 
responsabilidades da Índia, o maior poluidor do planeta.



152 Fuvest 2017 Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da 
miséria econômica que assolam algumas nações do Oriente Médio e da África. 
Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa. Segundo estimativas da 
Agência da ONU para Refugiados, até novembro de 2015, mais de 850 mil 
refugiados e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano.
Garton Ash, Timothy. “Europa e a volta dos muros”. O Estado de S. Paulo, 29 nov. 2015. (Adapt.)

Sobre a questão dos refugiados, no final de 2015, considere as três afirmações 
seguintes:

I. A criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da 
partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos, corroborando o elevado 
número de refugiados, como nos casos do Sudão e Sudão do Sul.
II. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e da 
insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente 
expressivo de refugiados para a Europa.
III. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria, país de 
origem do maior número de refugiados do continente africano, em 
decorrência desse movimento separatista.

V

F

V



153 Unesp 2017 Criado em resposta às crises econômicas do final da 
década de 1990, o G-20 reflete o contexto de

(a) unilateralidade da antiga ordem mundial, marcada pela supremacia 
britânica no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
(b) bipolaridade da antiga ordem mundial, caracterizada pela 
estabilidade financeira dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
(c) multipolaridade da antiga ordem mundial, marcada pelo 
fortalecimento da cooperação entre blocos econômicos.
(d) multipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pela 
diversidade de interesses das economias industrializadas e emergentes.
(e) bipolaridade da nova ordem mundial, caracterizada pelo controle 
estadunidense e soviético das instituições financeiras internacionais.



154 Fuvest 2016

Tendo em vista o que a charge 
pretende expressar e a data de sua 
publicação, dentre as legendas 
propostas a seguir, a mais 
adequada para essa charge é:

(a) Suspensão do embargo econômico a Cuba por parte dos EUA.
(b) Devolução aos cubanos da área ocupada pelos EUA em 
Guantánamo.
(c) Fim do embargo das exportações petrolíferas cubanas.
(d) Retomada das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba.
(e) Transferência de todos os presos políticos de Guantánamo, para 
prisões norte-americanas.



155 Unesp 2016 O BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – vem 
negociando cuidadosamente o estabelecimento de mecanismos independentes 
de financiamento e estabilização, como o Arranjo Contingente de Reservas 
(Contingent Reserve Arrangement – CRA) e o Novo Banco de Desenvolvimento 
(New Development Bank – NDB). O primeiro será um fundo de estabilização 
entre os cinco países; o segundo, um banco para financiamento de projetos de 
investimento no BRICS e outros países em desenvolvimento.
(www.cartamaior.com.br. Adaptado.)

O Arranjo Contingente de Reservas e o Novo Banco de Desenvolvimento 
procuram suprir a escassez de recursos nas economias emergentes. Tais 
iniciativas constituem uma alternativa

(a) às instituições de crédito privadas, encerrando a sujeição econômica dos 
países emergentes e evitando a assinatura de termos regulatórios coercitivos 
sobre as práticas de produção.
(b) aos bancos centrais dos países do BRICS, reduzindo os problemas 
econômicos de curto prazo e maximizando o poder de negociação do grupo.
(c) às instituições criadas na Conferência de Bretton Woods, definindo novos 
mecanismos de autodefesa e estimulando o crescimento econômico.
(d) ao norte-americano Plano Marshall, elegendo com autonomia o destino da 
ajuda econômica e os investimentos públicos em áreas estratégicas.
(e) à hegemonia do Banco Mundial, deslocando o centro do sistema capitalista 
e os fluxos de informação para os países em desenvolvimento.



156 Unicamp 2017 De acordo com a Organização das Nações Unidas, 
a população global submetida a deslocamentos forçados cresceu 
substancialmente durante os últimos decênios, passando de 37,3 
milhões para 65,3 milhões em 2015. Desse total, os refugiados 
representam 16,1 milhões de pessoas, 1,7 milhão a mais que o total 
registrado 12 meses antes. Mais da metade dos atuais refugiados do 
mundo (54%) procede de três países afetados por conflitos armados.
Adaptado de Agência da ONU para Refugiados – ACNUR – Documento Tendencias Globales, 2015.

Indique quais são esses três países.
(a) Myanmar, Síria, Somália.
(b) Afeganistão, Síria, Somália.
(c) Afeganistão, Grécia, Macedônia.
(d) Grécia, Macedônia, Myanmar.



157 Unesp 2016 Os espaços à margem da economia mundial são 
igualmente pouco integrados regionalmente, e a desintegração nacional 
limita a integração. O comércio intrarregional africano se situa em torno 
de 10% do que é movimentado e é polarizado em alguns países. Fora a 
África do Sul, cinco países representam três quartos das exportações 
intra-africanas.
(Philippe Hugon. Geopolítica da África, 2009.)

A inexpressividade do comércio intrarregional africano deve-se, em 
parte,
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157 Unesp 2016 Os espaços à margem da economia mundial são 
igualmente pouco integrados regionalmente, e a desintegração nacional 
limita a integração. O comércio intrarregional africano se situa em torno 
de 10% do que é movimentado e é polarizado em alguns países. Fora a 
África do Sul, cinco países representam três quartos das exportações 
intra-africanas.
(Philippe Hugon. Geopolítica da África, 2009.)

A inexpressividade do comércio intrarregional africano deve-se, em 
parte,

(a) ao acesso exclusivo a matérias-primas importadas e ao baixo 
mercado consumidor.
(b) à pouca diversificação das estruturas produtivas e às divergências 
socioculturais.
(c) à manutenção das colônias europeias e à obrigatoriedade da 
exportação.
(d) às fronteiras flexíveis e à generalização de economias não 
monetarizadas.
(e) aos altos custos no transporte de mercadorias e à ausência de 
centros urbanos.



158 Unicamp 2018 Frequentemente o terrorismo recorre a 
ações de grande impacto. Contudo, seu objetivo maior é o de 
influenciar os espíritos; antes de tudo, ele visa a aterrorizar, e se 
distingue da criminalidade. Invocando reivindicações políticas, de 
natureza social, econômica ou religiosa, o terrorismo

(a) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a 
criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do ganho 
financeiro.
(b) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a 
criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do ganho 
financeiro.
(c) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a 
criminalidade é marcada basicamente por objetivos ideológicos.
(d) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a 
criminalidade é marcada basicamente por objetivos ideológicos.



159 Unicamp 2020 O chamado Triângulo Norte da América Central (TNAC) é 
uma das regiões mais violentas do planeta, equiparando-se às zonas de 
guerra. Grupos  organizados praticam diariamente extorsão, perseguição, 
sequestros, assassinatos, abuso sexual, entre outros crimes. Em 2018, sob 
condições extremas de pobreza e violência, sem escolha, milhares de pessoas 
do TNAC abandonaram suas casas, deslocando-se por perigosas rotas em 
direção ao México e aos EUA.

Considerando essa situação geográfica, indique os países que compõem a 
região do TNAC e a atual estratégia adotada pela população emigrante.





159 Unicamp 2020 O chamado Triângulo Norte da América Central (TNAC) é 
uma das regiões mais violentas do planeta, equiparando-se às zonas de 
guerra. Grupos  organizados praticam diariamente extorsão, perseguição, 
sequestros, assassinatos, abuso sexual, entre outros crimes. Em 2018, sob 
condições extremas de pobreza e violência, sem escolha, milhares de pessoas 
do TNAC abandonaram suas casas, deslocando-se por perigosas rotas em 
direção ao México e aos EUA.

Considerando essa situação geográfica, indique os países que compõem a 
região do TNAC e a atual estratégia adotada pela população emigrante.

(a) Venezuela, Costa Rica, Nicarágua; pequenos grupos deslocam-se por trens 
para fugir da violência dos guias ilegais (coyotes).
(b) El Salvador, Honduras, Guatemala; os emigrantes deslocam-se a pé em 
grandes caravanas por ser mais seguro e para se beneficiarem de apoio 
mútuo.
(c) Cuba, Haiti, República Dominicana; pequenos grupos deslocam-se em 
barcos, por ser mais seguro e para diminuir os custos da travessia.
(d) Belize, Nicarágua, Guatemala; os emigrantes deslocam-se a pé em grandes 
caravanas para diminuir os custos com os guias ilegais (coyotes).



160 Unesp 2019 O presidente da Colômbia anunciou, em 25.05.2018, 
que o país ingressará em um bloco de cooperação militar. O país, que 
não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco, será o primeiro 
da América Latina a tornar-se membro. Esse bloco consiste em um 
sistema de defesa coletiva, em que os participantes estão de acordo em 
defender qualquer um de seus integrantes que seja atacado por forças 
externas ao seu país. Liderado por Washington, o bloco recebe vultosos 
recursos para cuidar dos objetivos militares dos Estados Unidos.
(www.operamundi.com.br. Adaptado.)

De acordo com o excerto, a Colômbia, na condição de país parceiro, 
passou a integrar

(a) o Grupo dos Oito.
(b) o Pacto de Varsóvia.
(c) o Tratado de Não-Proliferação Nuclear.
(d) a Comunidade dos Estados Independentes.
(e) a Organização do Tratado do Atlântico Norte.



161 Unesp 2018 Em 03.04.2017, o jornal El País publicou matéria que 
pode ser assim resumida:

Os países ________ não têm poder político sobre os demais Estados 
Partes, mas possuem ferramentas para tentar reconduzir a situação de 
um membro, caso esse se afaste dos princípios do Tratado de Assunção, 
assinado em 1991. Nessa perspectiva, insere-se a aplicação da cláusula 
democrática do bloco sobre a _________ , em função da crise política, 
institucional, social, de abastecimento e econômica que atravessa o 
país.

As lacunas do excerto devem ser preenchidas por
(a) do Mercosul – Bolívia.
(b) do Mercosul – Venezuela.
(c) da ALADI – Bolívia.
(d) do Nafta – Argentina.
(e) da ALADI – Venezuela.



162 Fuvest 2016 Há dois lados na divisão internacional do trabalho 
[DIT]: um em que alguns países especializam-se em ganhar, e outro em 
que se especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje 
chamamos de América Latina, foi precoce: especializou-se em perder 
desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se 
abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Passaram 
os séculos, e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Este já não é o 
reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a 
imaginação era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de 
ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como 
um serviçal. Continua existindo a serviço de necessidades alheias, como 
fonte e reserva de petróleo e ferro, cobre e carne, frutas e café, 
matérias-primas e alimentos, destinados aos países ricos que ganham, 
consumindo-os, muito mais do que a América Latina ganha produzindo-
os.
Eduardo Galeano. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. Adaptado.



Sobre a atual Divisão Internacional do Trabalho (DIT), no que diz respeito 
à mineração na América Latina, é correto afirmar:

(a) O México é o país com maior produção de carvão, cuja exportação é 
controlada por capital canadense. Para tal situação, o padrão de dominação 
Norte/Sul na DIT, mencionado pelo autor, é praticado no mesmo 
continente.
(b) A Colômbia ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês, 
por meio de empresas privatizadas nos dois últimos governos bolivarianos, 
o que realça sua posição no cenário econômico internacional, rompendo a 
dominação Norte/Sul.
(c) O Chile destaca-se pela extração de cobre, principalmente na sua 
porção centro-norte, que é, em parte, explorado por empresas 
transnacionais, o que reitera o padrão da DIT mencionado pelo autor.
(d) A Bolívia destaca-se como um dos maiores produtores de ferro da 
América Latina, e, recentemente, o controle de sua produção passou a ser 
feito por Conselhos Indígenas. Essa autonomia do País permitiu o 
rompimento da dominação estadunidense.
(e) O Uruguai é o principal produtor mundial de prata, e o controle de sua 
extração é feito por empresas transnacionais. Nesse caso, mantém-se o 
padrão da inserção do país na DIT mencionada pelo autor.
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