
Revisão Fuvest – primeira fase 
Geopolítica e tensões mundiais 
 

1. (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. 
 

  
 

 
 

2. (Fgv 2021)  O mapa a seguir destaca o Golfo do México, onde deságua o 

Rio Mississipi – que recebe, aproximadamente, metade da massa continental dos 
Estados Unidos. 
A área destacada é classificada como  
a) zona de amortecimento, que permite atividades antrópicas.  
b) barreira natural, o que promove a perda da biodiversidade.  
c) zona de salinização, resultado da presença de sedimentos.  
d) barreira endêmica, o que protege o litoral de espécies invasoras.  
e) zona morta, resultado do processo de eutrofização. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. (Fgv 2021) Em 9 de março de 1933, foi lançado nos Estados Unidos 

um amplo programa de reformas implementado pelo governo de Franklin 
Delano Roosevelt. Surgiu para salvar o país de uma enorme depressão e pôs 
em xeque os fundamentos do liberalismo clássico, do “laissez faire, laissez 
passer”, para o qual o alicerce básico da economia seria a sua 
autorregulamentação.  
(https://operamundi.uol.com.br, 09.03.2018. Adaptado.) 

O programa de reformas e a crise que motivou sua implantação 
correspondem, respectivamente,  

 
a) ao Plano Marshall e à Primeira Guerra Mundial.  
b) à Emenda Platt e à concessão de subsídios industriais.  
c) ao New Deal e à quebra da bolsa de Nova Iorque.  
d) à Doutrina Monroe e à queda do poder de compra nacional.  
e) ao America First e ao déficit da balança comercial. 
 

4. (Uerj 2021) Piñera pede “perdão” e anuncia medidas para conter protestos no Chile 

O presidente chileno, Sebastián Piñera, prometeu aumentar a aposentadoria, melhorar o atendimento de saúde e aplicar impostos 
aos que ganham mais, uma tentativa de acalmar uma onda de distúrbios e protestos contra a desigualdade que vem sacudindo um 
dos países mais estáveis da América Latina. Entre as medidas anunciadas, está o aumento imediato das pensões e elevações 
adicionais dentro de dois anos, assim como melhorias nas aposentadorias da classe média, das mulheres e de idosos deficientes. O 

presidente propôs ainda a criação de seguros para conter os gastos de saúde das 
famílias, um aumento de 16% no salário mínimo e um mecanismo para frear a alta 
recente das tarifas elétricas. 
NATALIA MIRANDA E FABIÁN CAMBEROAdaptado de noticias.uol.com.br, 23/10/2019. 

 
As medidas anunciadas pelo presidente chileno para conter os intensos e duradouros 
protestos de 2019 apontam para um programa de reconfiguração do país baseado na 
ampliação da:  
a) proteção social estatal  
b) política econômica liberal  
c) atividade empresarial do governo  
d) dimensão clientelista do caudilhismo 
 

 
5. (Fgv 2021) Os Tigres Asiáticos, contemplados por políticas internacionais contra 

o avanço sino-soviético, industrializaram-se com grande rapidez e apresentaram 
importantes avanços econômicos nas últimas décadas do século XX. Nesse contexto, 
esses países se tornaram  
a) centros logísticos, controlando a oferta de bens de consumo no mundo ocidental.  
b) áreas de livre comércio, utilizando moeda única para ampliar a troca de 
mercadorias.  
c) tecnopolos, adotando o compartilhamento de patentes em inovações produtivas.  
d) plataformas de exportação, oferecendo produtos industriais mais baratos.  
e) mercados emergentes, criando relações equânimes entre burguesia e proletariado. 
 



6. (Uel 2021)  Leia a charge e o texto a seguir. 
  
As experiências políticas ocorrem, principalmente, a partir do 
Estado-nação. No entanto, há muito tempo seus contornos se 
inscrevem também em movimentos e articulações que 
extrapolam suas fronteiras, conforme sugere a charge. Nos 
últimos anos, por exemplo, movimentos, líderes e governos de 
extrema-direita deram sinais de ascensão em todo o mundo: 
Donald Trump (E.U.A.), Victor Orbán (Hungria), Marie Le Pen 
(França), Matteo Savini (Itália), Norbert Hofer (Áustria). No 
caso dos governos com esse perfil, nota-se que, em sua 
atuação política, “[...] empregam estratégias notavelmente 
semelhantes [...]” 
(LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de 

Janeiro: Zahhar, 2018, p. 18). 

 
Considerando algumas das formas de poder e dominação 
presentes no recente cenário político norte-americano e 
europeu, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, 
procedimentos que compõem algumas dessas estratégias.  
a) Tendência a posições autoritárias e acentuada retórica anti-

imigração.  
b) Defesa da imprensa escrita tradicional com repúdio ao uso de redes sociais digitais.  
c) Forte apoio estatal a refugiados e rechaço às teses antiglobalistas.  
d) Valorização dos Direitos Humanos e estímulo aos movimentos de minorias raciais e sexuais.  
e) Denúncia da intolerância étnica e apego a uma pauta de valores progressistas baseados na Ciência. 
 

Populismo. (Norberto Bobbio) 

DEFINIÇÕES DO POPULISMO. 
Podemos definir como populistas as fórmulas políticas cuja fonte principal de inspiração e termo constante de referência é o povo, 
considerado como agregado social homogêneo e como exclusivo depositário de valores positivos, específicos e permanentes. 
Alguém disse que o Populismo não é uma doutrina precisa, mas uma "síndrome". 
II. O CONCEITO DE POVO. — Como representante, como quinta essência do povo, é evocado aquele elemento social que parece 
menos contaminado por ingerências exteriores e que se pode identificar, em países predominantemente agrícolas, entre a 
população rural. 
III. O "NÃO-POVO". — O "não-povo" é tudo o que é extrínseco a um povo histórica, territorial e qualitativamente determinado.  
Populismo e internacionalismo são incompatíveis. 
 

7. (Uerj 2020)  UM MUNDO DE MUROS: AS BARREIRAS QUE NOS DIVIDEM 

Um mundo cada vez mais interconectado tem erguido muros e cercas para bloquear aqueles que considera indesejáveis. Das 17 
barreiras físicas existentes em 2001 passamos para 70 hoje. Alguns separam fronteiras. Outros dividem a mesma população. 
Alguns freiam refugiados. Outros escondem a pobreza. Ou o medo. Ou a guerra. Ou a desigualdade. Ou a mudança climática. 
Adaptado de arte.folha.uol.com.br, 27/02/2017. 

 

  
Os objetivos prioritários para a construção 
das barreiras físicas apresentadas nos 
mapas 1 e 2são, respectivamente: 
a) estratégia militar e política demográfica  
b) rivalidade étnica e polarização 
ideológica  
c) antagonismo comercial e restrição 
religiosa  
d) isolamento econômico e segurança 
ambiental 
 
 

 
8. (Uerj 2020)   

Os gráficos acima são parte do resultado de uma pesquisa feita em 2015 sobre a 
percepção dos cidadãos de diferentes países acerca do fenômeno migratório. 
A diferença entre o percentual médio estimado pelos que responderam à pergunta e o 
percentual real de imigrantes em cada população nacional expressa uma grande 
preocupação de cidadãos europeus na atualidade. 
 
Uma consequência direta dessa preocupação é:  
a) ampliação dos programas de proteção social  
b) intensificação dos conflitos de caráter militar  
c) crescimento dos partidos de extrema-direita  
d) fortalecimento dos acordos de integração econômica 



 

9. (Uerj 2020)  OS ARREPENDIDOS DO BREXIT  

O britânico Will Dry, estudante de política e economia, tinha 18 anos 
quando votou pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no 
plebiscito de 2016. Dry faz parte de um grupo de arrependidos, 
identificados pela hashtag “Bregret” (combinação de “Brexit” e regret, 
arrependimento). São eleitores que se dizem enganados pelas promessas 
da campanha em defesa da retirada britânica da UE, principalmente a ideia 
de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência no 
plano europeu e mundial sem ter de se submeter à burocracia de uma 
entidade supranacional.  
Adaptado de epoca.globo.com, 02/05/2018. 

No âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população 
britânica que votou a favor do Brexit não dimensionou adequadamente a 
seguinte consequência dessa decisão:  

a) ameaças à defesa do território  
b) restrições à circulação de riqueza  
c) imitações à autonomia do governo  
d) riscos à continuidade da democracia 
 

10. (Fgv 2020)   
  

  
A mudança observada na pirâmide etária da China revela que  
a) o aumento da expectativa de vida, associado a melhores condições de vida da população, diminui a razão de dependência do 
país.  
b) a redução da taxa de natalidade, incentivada pelo governo até 2015, prejudica o desenvolvimento da economia e o sistema de 
aposentadorias.  
c) a redução da taxa de natalidade, consequência da emigração,estimula a redução do crescimento econômico do país.  
d) a redução da população adulta, consequência da política do filho único, estimula o desenvolvimento de políticas públicas que 
buscam melhorar as condições de vida. 
e) a redução da população adulta, resultado do estimulo à migração, aumenta a razão de dependência do país. 
 

11. (Uerj 2020)  PUTIN INAUGURA PONTE ENTRE RÚSSIA E CRIMEIA  

O presidente russo, Vladimir Putin, inaugurou em maio de 2018 o trecho rodoviário de nova 
ponte que liga a Rússia continental à Península da Crimeia, anexada à Russia em 2014. A 
Crimeia, uma ex-república autônoma que integrava a Ucrânia, foi anexada pela Rússia durante 
uma grave crise que culminou num conflito entre forças leais ao governo ucraniano e milícias 
separatistas apoiadas por Moscou. A Ucrânia denunciou a construção como uma flagrante 
violação das leis internacionais. Putin dirigiu um enorme caminhão Kamaz, de fabricação russa, 
pelos 19 quilômetros da ponte sobre o estreito de Kerch. Em discurso, o presidente exaltou a 
construção da ponte de 3,6 bilhões de dólares como um feito histórico e prometeu novas obras 
de infraestrutura na península.  

Adaptado de dw.com.  

A ponte mencionada indica mudanças no processo de anexação da Crimeia à jurisdição do governo russo, na atualidade.  
Tendo como base o mapa da Crimeia e as informações da reportagem, observa-se que a construção da ponte se insere em um 
projeto russo para promoção de:   
a) homogeneização política  
b) modernização financeira  
c) centralização cultural  
d) integração territorial 



 

12. (Fgv 2020)  Como as democracias morrem 

Desde o final da Guerra Fria, a maior parte dos colapsos democráticos não foi causada por generais e soldados, mas pelos próprios 
governos eleitos. Líderes eleitos subverteram as instituições democráticas em países como Venezuela, Hungria, Nicarágua, 
Filipinas, Rússia e Turquia, entre outros. 
O retrocesso democrático hoje começa nas urnas. Não há tanques nas ruas. Constituições e outras instituições nominalmente 
democráticas restam vigentes e as pessoas ainda votam. Autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia enquanto corroem a 
sua essência. Muitos esforços do governo para subverter a democracia são “legais”, no sentido de que são aprovados pelo 
Legislativo ou aceitos pelos tribunais. Eles podem até mesmo ser retratados como esforços para aperfeiçoar a democracia – tornar 
o Judiciário mais eficiente, combater a corrupção ou limpar o processo eleitoral. Os jornais continuam a ser publicados, mas são 
intimidados e levados a se autocensurar. A erosão da democracia é, para muitos, quase imperceptível. 
Adaptado de LEVITSKY, Steven e ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar,2018, p. 17-18. 

A partir do texto, relacione os indicadores do processo de erosão endógena das democracias aos exemplos apresentados. 
1. Rejeição das regras do jogo democrático. 
2. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. 
3. Redução das liberdades civis e da mídia. 
4. Controle das instituições, como o Judiciário. 

 Em 2018, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán modificou as normas de nomeação para a Suprema Corte, garantindo 
uma maioria de juízes alinhados a seu partido e com jurisdição sobre a lei eleitoral e o direito de manifestação. 

 Em 2016, no último debate presidencial, Donald Trump declarou que não reconheceria o resultado das urnas, caso a 
oponente vencesse as eleições. 

 A partir de 2016, o governo Erdoğan, na Turquia, usou a tentativa de golpe militar contra seu governo para antecipar as 
eleições e reprimira oposição de jornalistas, funcionários públicos e políticos. 

 A partir de 2017, Nicolás Maduro obteve, na Assembleia Nacional Constituinte, a cassação dos principais partidos políticos 
adversários e indiciou seus opositores como traidores da Venezuela. 

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.  
a) 2, 3, 1 e 4.  
b) 4, 1, 3 e 2.  
c) 1, 4, 2 e 3.  
d) 2, 4, 3 e 1.  
e) 4, 3, 2 e 1. 
 

13. (Uerj 2019)   

 
O primeiro mapa apresenta o Oriente Médio em um cenário hipotético no qual as reivindicações de autodeterminação das 
principais minorias fossem atendidas; já o segundo mostra a divisão política atual do mesmo recorte espacial.  
A principal explicação para as diferenças entre os dois mapas, no que se refere à configuração territorial, está indicada em:   
a) predomínio numérico da etnia árabe  
b) ação intervencionista do governo estadunidense  
c) interferência histórica do imperialismo europeu  
d) homogeneidade religiosa da população regional 
 

14. (Fgv 2018)  Juntamente com a era da industrialização, ocorre na Europa um acelerado crescimento populacional. A fábrica 

encontrava-se ainda em estágio inicial, necessitando de elevada mão de obra. Em virtude dos baixos salários e difíceis condições 
de vida na cidade, era muito comum que a família inteira trabalhasse na indústria; e quanto maior fosse o número de filhos por 
casal, maior seria o rendimento médio da família. O surto demográfico, sem precedentes históricos, que se iniciou na Europa com 
a era industrial causou espanto nos estudiosos do assunto. 
(Marco A. Moraes e Paulo S. S. Franco. Geografia humana, 2011. Adaptado) 

Um estudo de referência ao surto demográfico problematizado no excerto foi elaborado, no final do século XVIII, por  
a) Malthus, no qual afirmava que a produção de alimentos seria limitada e não acompanharia o crescimento populacional.    
b) Marx, no qual anunciava o controle moral como forma de conter o crescimento demográfico e assegurar os recursos naturais às 
futuras gerações.    
c) Vogt, no qual a pobreza geraria a superpopulação e deveria ser combatida com melhor distribuição de renda.    
d) Malthus, no qual o crescimento populacional em países subdesenvolvidos deveria ser controlado com contraceptivos e processos 
de esterilização.    



e) Marx, no qual o controle populacional seria dado pelo resgate do modo de vida rural e de saberes tradicionais.    
 

William Vogt – 1902-1968 

os insetos portadores de enfermidades humanas transformam grandes áreas do globo em terras que ficam à margem da atividade 
do homem. Tal infortúnio não é, todavia, tão importante como tem sido sugerido pelos que propõem o controle da malária. Em 
muitas áreas, a malária é, realmente, uma benção disfarçada, já que uma grande proporção das zonas contaminadas não pode ser 
aproveitada, tendo a doença, desse modo, impedido que o homem destruísse tais terras. 
(...) 
Em certas áreas da África, onde o mosquito tsé-tsé foi localmente dominado, as populações nativas devastaram as terras 
anteriormente despovoadas, tendo, em poucos anos, destruído virtualmente sua capacidade de produção [...]. Neste caso, o 
mosquito tsé-tsé, em lugar de constituir um fator de limitação para o homem, foi, verdadeiramente, um protetor de importantes 
recursos naturais. 
 

15. (Fgv 2020)  Segundo o Relatório do World Population Prospect (WPP) das Nações 

Unidas, a população da Terra vai continuar aumentando até o fim deste século, devendo 
passar dos 7,7 bilhões atuais para 10,9 bilhões, em 2100. 
Sobre as causas e as consequências dessa previsão, analise as afirmações a seguir. 
I. A estrutura etária da maioria dos países vem sofrendo mudanças significativas devido à 
queda da taxa de fecundidade, desde meados do século XX, e ao aumento da expectativa 
de vida, graças aos avanços da medicina. 
II. O aumento populacional deverá estar concentrado na África subsaariana e no sul-
sudeste da Ásia, devido à manutenção de taxas de natalidade ainda elevadas e à difusão de 
medidas profiláticas, higiene básica e qualidade da água. 
III. O aumento da expectativa de vida deverá acentuar ainda mais a clivagem 
socioeconômica, em função da persistência das desigualdades no campo da saúde, como a 
alta mortalidade materna e infantil entre as populações dos países mais pobres. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) I e III, apenas.    
b) II, apenas.    
c) I e II, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
 

16. (Fgv 2016)  Um dos mais sérios problemas 

com o qual a Europa se defronta hoje em dia é a 
questão migratória. Não que isso seja novidade: ao 
longo de todo o século XX, a Europa sempre se viu 
às voltas com grupos que saíam do continente, ou 
para ele se dirigiam. Porém, atualmente, a migração 
se tornou uma questão traumática. O mapa a seguir, 
intitulado “Rotas de Fuga”, mostra os caminhos que 
os migrantes adotam. 
 
 
A partir desse mapa, é correto afirmar que  
a) os imigrantes vêm exclusivamente da África.    
b) apenas a África Saariana é responsável pelo 
contingente de imigrantes que a Europa recebe.    
c) o Oriente Médio, a África Saariana e a África 
Subsaariana colaboram para o fluxo imigratório.    
d) os emigrantes negros evitam atravessar o Deserto 
do Saara para chegar à Europa Mediterrânea.    
e) o “Chifre da África” fica fora da oferta de 
imigrantes para a Europa.    
 
 
 
 
 
 
 

17. (Unicamp 2003) Tuvalu [no Oceano Pacífico] é o primeiro país forçado a evacuar sua população devido à elevação do 

nível do mar, porém, certamente, não será o último. Eles estão procurando casa para 11.000 pessoas. Mas, o que dizer sobre as 
311.000 pessoas que poderão deixar as Maldivas? Quem as aceitará? Ou os outros milhões que vivem em países baixos e que em 
breve poderão se juntar à fileira dos refugiados do clima? Será que as Nações Unidas serão forçadas a estabelecer um sistema de 
quotas para imigrantes climáticos, alocando os refugiados entre os países de acordo com o tamanho de sua população? Ou a 
alocação obedecerá a proporcionalidade da contribuição de países individuais à mudança climática que provocou a evacuação? 
(Adaptado de Lester Brow. Elevação do nível do mar força evacuação de ilha-nação. http://www.iuma.org.br). 



a) Qual fenômeno tem sido apresentado como o responsável pela mudança do clima do planeta? 
b) Qual a principal atividade humana responsável pela geração deste fenômeno? 
c) O texto diz que a mudança do clima está afetando o nível dos oceanos. De que modo isso ocorre? 
 

18. (Enade 2014) Os três trechos apresentados abaixo referem-se a aspectos inerentes às transformações que ocorreram no 

capitalismo durante o século XX e o início do século XXI. 
 
I. Como produção de massa requer condições de demanda relativamente estáveis para ser lucrativa, o Estado se esforça para 
controlar ciclos econômicos por meio de uma combinação de políticas fiscais e monetárias. Essas políticas são dirigidas para as 
áreas de investimento público - em setores como o transporte, os equipamentos públicos etc - vitais para o crescimento da 
produção e do consumo de massa, e também garantem um emprego relativamente pleno. 
II. Mudanças nos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e de padrões de consumo, servem de apoio ao surgimento 
de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 
III. Deve ser encarado mais como um modo de vida total do que um sistema de produção em massa; sua disseminação encontra 
resistências, como a não aceitação por parte dos trabalhadores de um sistema com longas horas de trabalho rotinizado. 
HARVEY, D. Condição pós-moderna 16 ed. São Paulo: Loyola, 2007 (adaptado). 

 
Os trechos descrevem, respectivamente,  
a) Acumulação Flexível, Fordismo e Keynesianismo.    
b) Keynesianismo, Acumulação Flexível e Fordismo.    
c) Keynesianismo, Fordismo e Acumulação Flexível.    
d) Fordismo, Acumulação Flexível e Keynesianismo.    
e) Acumulação Flexível, Keynesianismo e Fordismo. 
 

19. (Enade 2014) Muitas vezes os projetos governamentais preocupam-se apenas com os impactos ambientais e esquecem 

os impactos sociais, os sentimentos envolvidos, as histórias e tradições interrompidas e os hábitos e costumes que formam a 
identidade dos povos da bacia, como indígenas e quilombolas. 
Disponível em: <http://cbhsaofrancisco.org.br>. Acesso em: 19 ago. 2014 (adaptado). 

A respeito do tema exposto acima, é correto afirmar que  
a) apesar de a construção de barragens para a geração de energia hidrelétrica causar graves impactos sociais devido ao 
deslocamento de comunidades, ela não gera impactos físico-naturais, uma vez que a energia gerada pelo sistema hidrelétrico é 
renovável.    
b) o deslocamento de comunidades para a construção de grandes projetos hidrelétricos pode ser considerado um exemplo claro de 
injustiça ambiental, pois a comunidade deslocada arca com o maior ônus de um empreendimento que beneficiará, em sua maioria, 
outra parte da sociedade.    
c) para a legislação ambiental brasileira, é considerado impacto ambiental apenas o que afeta os meios físico e biótico, ficando 
desprotegidos pela lei ambiental aspectos sociais e econômicos, o que explica o problema revelado no texto.    
d) a construção de barragens para geração de energia hidrelétrica, além de deslocar comunidades, é responsável por uma redução 
significativa da vazão fluvial média anual do rio, afetando os habitats a jusante do barramento.    
e) os barramentos não afetam a vazão fluvial líquida do rio, mas apenas a vazão sólida, pois o nível de água das represas funciona 
como um nível de base local, favorecendo a deposição de sedimentos e diminuindo, consequentemente, a quantidade de 
sedimentos transportados a jusante do barramento. 
 

Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente: 
 

 A saúde, a segurança, e o bem estar da população; 
 As atividades sociais e econômicas; 
 A biota; 
 As condições estéticas e sanitárias ambientais; 
 A qualidade dos recursos ambientais  

fonte: CONAMA 


