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66 Unesp 2020 A partir da Constituição de 1988, diante da frustração com 
relação às perspectivas de realização de ampla reforma agrária, uma das 
mudanças verificáveis nos conflitos em torno do controle territorial tem sido a 
busca de acionamento, cada vez mais intensa, de dispositivos legais que 
correspondam à garantia de realização de interesses de grupos sociais 
atingidos por iniciativas governamentais ou privadas. Na busca da manutenção 
do acesso e controle sobre territórios recursos naturais, vários grupos sociais 
têm procurado identificar, na legislação brasileira, instrumentos que lhes 
facultem a permanência na terra.
(Horácio A. Sant’ana Júnior. “Projetos de desenvolvimento e a criação de reservas extrativistas”. In: Neide Esterci et al (orgs.). 
Territórios socioambientais em construção na Amazônia brasileira, 2014. Adaptado.)

a) Cite dois grupos sociais da Amazônia que lutam pelos seus direitos de 
permanência na terra.
b) Apresente dois motivos que justificam a permanência desses grupos sociais 
na terra.



Queimadas criminosas

• Pantanal
– Estação seca

– Ausência de 
tempestades e raios

• Amazônia
– Floresta úmida

– Estimativa de incêndio 
por raio baixa

• 1 evento a cada 500 
anos

Incêndios naturais: relacionados com tempestades de raios

•Extração ilegal de madeira
•Derrubada da mata
•Facilitação para fogo

•Criminoso

•Pecuária
•Agricultura comercial

•Soja, algodão
•Grilagem



CAR e grilagem

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento de regularização 
ambiental que virou política federal pelo Código Florestal em 2012, 
tem sido útil a criminosos justamente no que deveria ser uma de 
suas maiores vantagens: o controle, monitoramento e combate ao 
desmatamento. A Operação Rios Voadores, por exemplo, realizada 
em junho, revela o uso ilegal do novo CAR.



CAR e grilagem
“Art. 13. Os requisitos para a regularização fundiária de imóveis de até seis módulos 
fiscais serão averiguados por meio de declaração do ocupante, sujeita à 
responsabilização penal, civil e administrativa.
§ 1º O processo administrativo de regularização da área será instruído pelo interessado 
ou pelo Incra com:
I - a planta e o memorial descritivo, assinados por profissional habilitado e com o devido 
Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), contidas as coordenadas dos vértices 
definidores dos limites do imóvel rural, georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro;
II - o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo;

Maria Arlete, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do 
município Ponta de Pedras, situado no arquipélago do Marajó, a 150 km de 
Belém, denuncia que o CAR tem sido usado por fazendeiros para expulsar das 
terras moradores ribeirinhos. “Imagina para um ribeirinho da ponta, que não 
tem informação, ver um fazendeiro chegando pra ele e dizendo que tem um 
documento [CAR] de que aquela terra é dele. Muitos se apavoraram e saíram 
das terras”, afirma. (Agência Pública)
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(Unesp 2018 – extra)  O governo anuncia planos antidesmatamento 
para a Amazônia, mas a derrubada de árvores só aumenta. Uma 
explicação é a falta de foco no que mais influencia o problema: a 
grilagem de terras, que se confirmou fator primordial do desmatamento, 
abrindo novas fronteiras antes mesmo da chegada de atividades 
econômicas. Para combater esse problema, uma ação concreta e ao 
alcance do governo seria reverter os estímulos à grilagem gerados pela 
perspectiva de valorização da terra que atrai fluxos invasores.
(Roberto Smeraldi. http://panoramaecologia.blogspot.com.br, 27.08.2007. Adaptado.)

a) O que é grilagem de terras? Explique a origem dessa expressão no 
contexto da propriedade de terras.
b) Apresente duas ações que valorizam as terras na Amazônia e atraem 
os fluxos invasores.



(Unicamp 2018 – extra)   Em 2016, conforme registros do INPE, cerca de   
focos de incêndios de pequenas e grandes proporções atingiram o bioma 
Cerrado. Embora as queimadas resultem, em sua maior parte, da ação 
humana, elas também ocorrem como um evento natural, comum e integrado a 
esse bioma. 

b) Qual é o principal processo 
que impulsiona atualmente a 
reorganização regional no 
bioma Cerrado e qual é o tipo 
de produção econômica que 
prevalece nessa área?

a) Aponte um fator que revela a importância das queimadas como evento 
natural nas áreas de Cerrado e explique sua sazonalidade. 



67 Fuvest 2019 Observe a tabela:

a) Descreva a situação atual e a tendência futura da área plantada de 
grãos no Brasil.
b) Há uma correlação entre a atual configuração da produção agrícola e 
a estrutura fundiária brasileira? Justifique sua resposta.
c) Considerando os dados da tabela e os vetores de expansão do cultivo 
de soja no território brasileiro na última década, aponte duas possíveis 
consequências deste processo, sendo uma ambiental e outra social.



68 Unesp 2019 A Bayer se converteu, no dia 07.06.2018, em líder 
mundial de sementes, fertilizantes e pesticidas – o grupo 
farmacêutico e agroquímico alemão anunciou a compra da 
americana Monsanto. A fusão deve criar uma empresa com o 
controle de mais de um quarto do mercado mundial de sementes e 
pesticidas. Na resistência a esse tipo de produção estão aqueles que 
empregam sementes crioulas, diferentes daquelas que resultam de 
um processo caro e que só pode ser feito em laboratório.
(Katarine Flor. www.brasildefato.com.br, 08.06.2018. Adaptado.)

a) O que são sementes “crioulas” e quem as utiliza?
b) Cite dois motivos pelos quais o agronegócio emprega sementes 
não crioulas.



69 Unicamp 2019

O gráfico anterior apresenta a evolução da área irrigada nas cinco regiões geográficas 
brasileiras. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), a irrigação constitui 
atualmente o principal uso hídrico do país, tanto no total de retirada (46,2%) quanto no 
de consumo (67,2%). Nas regiões Sul e Nordeste, a incorporação de áreas irrigadas foi 
especialmente importante no Rio Grande do Sul e no Semiárido, respectivamente.

b) Aponte uma importante política governamental, adotada desde a década de 1960, 
que se destina à expansão da modernização agrícola brasileira. Do ponto de vista da 
estrutura fundiária, qual é a principal característica das propriedades que utilizam a 
irrigação no Sudeste brasileiro?

a) Indique a principal 
atividade agrícola irrigada 
no Rio Grande do Sul e no 
Semiárido nordestino, 
respectivamente.



a) (2 pontos) A principal atividade agrícola irrigada no Rio Grande do Sul está associada 
à produção de grãos, destacando-se o arroz, com aproximadamente 80% de área 
irrigada (irrigação por inundação). No Semiárido nordestino destaca-se a irrigação da 
fruticultura, especialmente voltada para o mercado externo. A produção de alimentos é 
estratégica para qualquer país, especialmente para um país como o Brasil, que possui 
210 milhões de habitantes que vivem em sua maioria em zonas urbanas, ou seja, não 
produzem alimentos, mas precisam ser alimentados. Outra parte da produção agrícola, 
como é o caso da fruticultura, é voltada para a exportação, gerando divisas ao país.

b) (2 pontos) Desde a década de 1960, adota-se uma política de incentivo de créditos 
bancários subsidiados pelo Estado brasileiro para a modernização técnica da agricultura, 
destacando-se o estímulo ao uso de equipamentos tecnicamente modernos. Na região 
Sudeste, esse processo de modernização da agricultura predominou nas médias e 
grandes propriedades agrícolas, especialmente em culturas agrícolas como a da cana-
de-açúcar. Sem créditos bancários facilitados, ou seja, empréstimos feitos com juros 
baixos, é pouco provável que a economia do campo prospere, já que os bancos privados 
cobram juros muito altos, o que dificultaria a produção agrícola em larga escala; 
máquinas agrícolas custam muito caro e precisam de subsídios para serem compradas. 
Essas máquinas são utilizadas, em sua maioria, nas grandes propriedades, porque os 
preços de equipamentos industriais são altos e os pequenos produtores dificilmente têm 
acesso a créditos bancários de valores elevados, em razão dos custos financeiros.



A questão foi considerada difícil, tendo resultado em muitas 
notas zero. Isso se explica em parte porque a questão é do tipo 
acertar ou errar, não há meio termo. O item a, particularmente, 
contribuiu muito para essas notas baixas: grande parte dos 
vestibulandos indicou a soja irrigada no Rio Grande do Sul, 
contudo, tradicionalmente, o arroz é a cultura de maior 
presença em áreas irrigadas. Registramos, então, dois 
extremos que não foram bons: o das notas 4, com índice muito 
baixo, e o das notas zero, com índice muito alto.



70 Fuvest 2018 A expansão da agropecuária capitalista, no Brasil, 
referenciada no modelo agroexportador, se consolida territorialmente no que 
denominamos de Polígono do Agro-hidronegócio, a contar com o Oeste de São 
Paulo, Leste do Mato Grosso do Sul, Noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro e 
Sul-Sudoeste de Goiás. Está-se diante de 80% das plantações de cana-de-
açúcar, também de concentração das plantas agroprocessadoras, de produção 
de álcool e de açúcar do país, bem como de 30% das terras com soja e locais 
onde se registram os maiores avanços em termos de área com plantações de 
eucaliptos (...).
Antonio Thomaz Júnior, O Agro-hidronegócio no centro das disputas territoriais e de classe no Brasil do século XXI, CAMPO 

TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v. 5, n.10, p. 92, ago. 2010. Adaptado.

a) Indique duas características que definem o agro-hidronegócio no referido 
Polígono.
b) Apresente duas justificativas para a elevada concentração da produção de 
cana-de-açúcar brasileira nesta região.



71 Fuvest 2018 A Lei de Terras, de 1850, e a legislação subsequente 
codificaram os interesses combinados de fazendeiros e comerciantes, 
instituindo as garantias legais e judiciais de continuidade do padrão de 
exploração da força de trabalho, mesmo que o cativeiro entrasse em 
colapso. Na iminência de transformações nas condições do regime 
escravista, que poderiam comprometer a sujeição do trabalhador, criavam 
as peculiares condições que garantissem, ao menos, a sujeição do trabalho 
na produção do café.
José de Souza Martins, O cativeiro da terra, 1979. Adaptado.

a) Considerando o contexto social de transformações a que se refere o 
autor, explique os interesses combinados de fazendeiros e comerciantes 
que se codificaram na promulgação da Lei de Terras de 1850.
b) Cite e explique um impacto da abolição da escravidão em relação aos 
processos de urbanização e de industrialização.



72 Unicamp 2017 A região destacada na figura a seguir, conhecida pelo 
acrônimo MATOPIBA, é formada por frações dos territórios do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia, por onde se expande a fronteira agrícola no Brasil. 
Reúne 337 municípios e representa aproximadamente 73 milhões de hectares. 
Existem na área cerca de 327 estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de 
conservação, 35 terras indígenas e 778 assentamentos de reforma agrária.
Adaptado de EMBRAPA. Disponível em: <www.embrapa.br>. Acessado em: 10 ago. 2016.

b) Indique o tipo de bioma e a cultura agrícola predominantes na região.

a) A difusão do moderno circuito da 
produção agrícola reorganizou 
aceleradamente o espaço regional em 
questão e fez proliferar inúmeros 
conflitos territoriais. Mencione ao 
menos dois agentes que, em lados 
opostos, disputam um sentido para 
essas transformações territoriais (ou 
modernizações).



73 Fuvest 2016 Observe o mapa a seguir.

a) Indique dois elementos que 
caracterizam essa condição de 
trabalho. Explique.
b) Identifique as três Regiões 
Administrativas do país em que há 
maior área de concentração desse 
fenômeno e indique duas atividades 
significativas nas quais os 
trabalhadores, submetidos a essa 
condição, estão inseridos.
c) Descreva uma das formas de 
arregimentação de pessoas para 
essa condição de trabalho.

Considere o “trabalho análogo à escravidão” no meio rural brasileiro.



74 Fuvest 2020
A minissérie de TV com cartaz ao lado é uma ficção que 
remete à história de um dos piores desastres nucleares que 
ocorreram no século XX: a explosão na usina nuclear de 
Chernobyl, na Ucrânia sob domínio soviético, em 26 de abril 
de 1986. Em razão de problemas operacionais e de projeto, 
um dos reatores da usina lançou uma nuvem na atmosfera, 
atingindo outras partes da então União Soviética e regiões 
da Europa Ocidental.

Apesar de relevante, Chernobyl corria o risco de desaparecer na névoa do 
passado da Guerra Fria, ao mesmo tempo em que novas gerações cresciam 
com seus próprios traumas. Para os ucranianos, é conflito sempre presente 
com a Rússia.
Disponível em https://exame.abril.com.br/mundo/.

a) Aponte a causa dos impactos na saúde humana sugerida no cartaz.
b) Cite e explique um aspecto positivo do uso da energia nuclear.
c) Qual a relação entre o desenvolvimento da tecnologia nuclear e o contexto 
da Guerra Fria?



75 Unicamp 2017 A Amazônia vem, neste início de século, despontando 
como um novo front energético do território brasileiro. Envolvendo 
questões bastante controvertidas, encontramos as grandes hidroelétricas 
de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira (Rondônia), e Belo Monte, no rio 
Xingu (Pará). Além dessas obras, há ainda projetos de construção de novas 
grandes hidroelétricas, como a usina de São Luiz do Tapajós, no rio 
Tapajós (Pará). A construção de novas hidroelétricas deve responder pelo 
aumento do consumo de energia elétrica que acompanha os processos de 
urbanização e industrialização no país.

a) Que região brasileira apresenta o maior potencial hidroelétrico instalado 
atualmente e por que a Amazônia tornou-se um novo front para a 
construção de grandes hidroelétricas?
b) Indique qual dos setores, comercial, industrial e residencial, apresenta o 
maior e o menor consumo de energia elétrica no Brasil e cite um exemplo 
de indústria energointensiva existente na Amazônia.



Macrorregiões do IBGE Complexos Regionais



76 Fuvest 2016 Considere a matriz energética mundial.

a) Identifique, com base no quadro apresentado, uma fonte de energia que 
é considerada a maior responsável tanto pelo efeito estufa quanto pela 
formação da chuva ácida. Justifique sua resposta.
b) Identifique a principal fonte de energia usada nas usinas hidrelétricas, 
no Brasil, e explique uma vantagem quanto ao uso desse recurso natural.
c) Identifique, com base no quadro apresentado, as fontes de energia 
usadas nas usinas termelétricas, no Brasil, e explique uma desvantagem de 
ordem econômica que elas apresentam.



(Fuvest 2018 – extra)   A concentração da energia solar só acontece com a 
irradiação solar direta. Locais com uma disponibilidade de irradiação solar 
anual acima de 2000 kWh/m2 ano e baixa nebulosidade apresentam potencial 
para a geração heliotérmica (geração de energia elétrica a partir do 
aproveitamento térmico da energia solar)

a) Qual é a região brasileira com maior 
potencial heliotérmico para absorção de 
energia solar? Explique o potencial 
heliotérmico da região Amazônica.

b) Cite duas vantagens da geração 
heliotérmica de eletricidade e explique uma 
dessas vantagens em comparação com 
outras fontes de energia utilizadas para esse 
fim.



(Unicamp 2017 – extra) 

a) Conforme o esboço acima, explique como se dá o processo de 
formação do carvão mineral e indique qual dos tipos listados acima 
possui o menor porcentual de carbono e qual possui o maior porcentual 
de carbono.

b) Apresente pelo menos duas formas de uso do carvão mineral.
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