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Um vídeo do astrônomo Carl Sagan em seu programa dos anos 1980, Cosmos, conta a 
história de Eratóstenes, demonstrando como os gregos antigos já haviam descoberto 
que a Terra é uma esfera (geoide). Para fazer isso, Eratóstenes observou a sombra de 
duas colunas no solstício de verão; uma coluna foi colocada em Alexandria e outra em 
Siena (atualmente Assuan), ambas no Egito. Ele notou que em Siena, ao meio dia, o Sol 
ficava em seu ponto mais alto e a coluna lá instalada projetava uma sombra com ângulo 
diferente daquela projetada em Alexandria. Sagan explica então que, se a Terra fosse 
plana, ambas as estruturas produziriam sombras iguais, mas como o planeta é esférico, 
o sombreamento varia.

Disponível em 
https://revistagalileu.globo.com/. 
Adaptado. 2019
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A esfericidade do Planeta Terra demonstrada por Eratóstenese 
relembrada por Carl Sagan explica, em conjunto com outros fatores, 

(A) a ocorrência de dias mais longos e com maior insolação no 
Hemisfério em que está ocorrendo o inverno e de dias mais curtos e 
com menor insolação no Hemisfério em que
está ocorrendo o verão.
(B) a ocorrência das estações do ano, sendo que, no Hemisfério Norte, 
há o solstício de verão em dezembro e, no Hemisfério Sul, o solstício de 
inverno em junho.
(C) a existência de zonas climáticas, em razão das variações de altitude 
que intensificam a radiação solar nos polos Norte e Sul.
(D) a ocorrência das estações do ano, que caracterizam o Equinócio de 
primavera no Hemisfério Sul em março e o Equinócio de outono no 
Hemisfério Norte em setembro.
(E) a existência de zonas climáticas, em função da maior intensidade da 
radiação solar na região equatorial quando comparada à incidência nos 
polos.



Em reportagem publicada em 2018, a revista FAPESP apresenta uma pesquisa 
da Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) que usou informações 
de data e local de mortes de macacos por um determinado vírus. A partir do 
estudo, construiu‐se um modelo epidemiológico que descreve o sentido de 
deslocamento e os corredores ecológicos funcionais (corredores prováveis) do 
vírus.

Com base nas informações e no 
mapa, o corredor ecológico funcional 
desse vírus, que atingiu a maior 
abrangência territorial no Estado de 
São Paulo durante o ano de 2017, 
avançou principalmente por quais 
regiões e causou qual enfermidade?



durante o ano de 2017, avançou 
principalmente por quais regiões e 
causou qual enfermidade?

(A) Sul de Minas Gerais e Vale do rio Ribeira de Iguape; Chikungunya.
(B) Sul de Minas Gerais e São José do Rio Preto; Dengue.
(C) Vale do rio Ribeira de Iguape e Região Metropolitana de São Paulo; 
Zika.
(D) Sul de Minas Gerais e Campinas; Febre Amarela.  
(E) Litoral de São Paulo e Vale do rio Ribeira de Iguape; Gripe.

Com base nas informações e 
no mapa, o corredor ecológico 
funcional desse vírus, que 
atingiu a maior abrangência 
territorial no Estado de São 
Paulo durante o ano de 2017, 
avançou principalmente por 
quais regiões e causou qual 
enfermidade?
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O processo de desertificação é definido como a degradação ambiental e 
socioambiental, particularmente nas zonas áridas, semiáridas e 
subúmidas, resultantes de vários fatores e vetores, incluindo as 
variações e alterações climáticas e as atividades humanas.
BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Disponível em http://www.mma.gov.br/.

Dentre as medidas mais adequadas para mitigação dos efeitos da 
desertificação encontra(m)‐se

(A) a construção de rodovias que permitam às populações mais diretamente 
atingidas pela seca se deslocarem diariamente para áreas mais úmidas.
(B) o uso das áreas de meia encosta como alternativa para expansão das áreas 
de produção de culturas temporárias e lavouras permanentes.
(C) o plantio de espécies exóticas que apresentam crescimento rápido e podem 
reduzir os efeitos da desertificação e da seca, como o eucalipto, por exemplo.
(D) a prevenção, recuperação e reabilitação de terras parcial ou totalmente 
degradadas com a recomposição de espécies nativas.
(E) os programas de incentivo para a instalação de fossas sépticas que 
dispensam a implantação de um sistema hídrico de saneamento básico.



(Fgv 2021)  Analise os mapas.



A análise dos mapas permite afirmar que 
a) as ocupações de terra diminuíram na região Norte. 
b) a concentração de terras aumentou na região Sul. 
c) o assentamento de famílias aumentou na região Centro-Oeste. 
d) a agricultura familiar diminuiu na região Nordeste. 
e) as agroindústrias diminuíram na região Sudeste.



(Ufrgs 2017)  
Observe a tabela

Considere as afirmações abaixo, sobre a estrutura agrária brasileira.

I. A relação entre total de estabelecimentos e área ocupada pelas duas 
tipologias mostra a extrema concentração de terras no Brasil.
II. A predominância de estabelecimentos de agricultura familiar demonstra 
equilibrada distribuição de terras no Brasil.
III. A predominância de estabelecimentos familiares fica evidente pela 
ocupação de mais de 50% da área total dos estabelecimentos 
agropecuários.



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.

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.



(Fuvest 2008) 

A censura política na internet está, em geral, associada à atitude de 
países que pretendem

I. proteger suas culturas e valores nacionais, inibindo o contato com 
culturas de outras nações.
II. controlar o acesso a informações sobre a situação política interna e a 
questão dos direitos humanos.
III. isolar suas economias dos efeitos perversos de um mercado 
globalizado.



(Fgv 2012)  “Até que ponto o uso (e o valor extraído) por Google e Facebook das 
nossas informações pessoais está sendo bem valorado pelo mercado e pelos 
investidores? Até que ponto o uso que os fregueses de Google ou Facebook fazem 
das suas informações pessoais lhes é providencial, útil, indispensável? Nesse 
universo em que as redes digitais servem para construir economias e mercados 
feitos de ícones, a alma é o segredo do negócio.”
Gilson Schwartz, http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/iconomia/2012/04/03/facebook-e-o-valor-da-intimidade/”

Sobre o “valor da intimidade” nas redes sociais, leia as seguintes afirmações:

I. A internet, que já foi vista como ponta de lança da liberdade de expressão e da 
superação de oligopólios midiáticos, corre o risco de converter-se em seu oposto, ou 
seja, em nova forma de controle social e de manipulação.
II. Na era da informação e da financeirização das redes sociais, um número cada vez 
maior de usuários abre mão de restringir o uso que as empresas fazem dos dados 
gerados pela sua navegação.
III. O potencial criativo e emancipatório das redes sociais representa uma conquista 
coletiva contra as grandes corporações, que se manifesta nas mais diferentes formas de 
mobilização social. São coerentes com os argumentos apresentados no texto 

apenas o que se afirma em
a) I.
b) I e II.
c) I, II e III.
d) II e III.
e) Nenhuma das afirmações está correta

São coerentes com os argumentos apresentados no texto 



O Ciclone Tropical Idai atingiu o litoral de Moçambique na noite de quinta‐feira 
(21/03/2019), provocando grande 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.



Desastres

Intensidade

Frequência

Área de abrangência

Duração

Aspectos 
naturais + Sociedade

Antes do evento
• C&T: mensuração e detecção
• Obras de contenção/mitigação
• Resistência das edificações

Durante do evento
• Alerta
• Capacidade de resgate e ação da Defesa Civil

Após o evento
• Capacidade da rede hospitalar
• Investimentos de reconstrução



(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.

Furacões - Tufões Tornados

Origem

Duração 

Diâmetro 

Velocidade

Destruição 

Oceanos superaquecidos Frentes frias

Alguns dias Dezenas de minutos

Centenas de quilômetros Dezenas a centenas de metros

F5 – acima de 250km/h F5 – acima de 500km/h

Ampla Localizada





Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos uma família recebia ordem 
de despejo. Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. “(...) 
Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária (...) que agora se foca 
no aluguel”, explica Daniel Pardo da Associação de Moradores para um Turismo 
Sustentável. “Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento 
de expulsão de inquilinos”, acrescenta. Onde a pressão da especulação 
imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento 
substancial nos preços dos aluguéis, os catalães têm hoje de gastar mais de 
46% dos seus salários com o aluguel. Para os jovens até os 35 anos, a taxa de 
esforço aumenta até os 65% (...). “Não queremos que os habitantes de 
Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra”, diz a 
porta‐voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de 
investimento imobiliário possuem 3.000 apartamentos. “Os habitantes querem 
a sua cidade de volta”.
Os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas no
excerto são:
(A) Financeirização e Industrialização.
(B) Gentrificação e Segregação.
(C) Aglomeração e Conurbação.
(D) Industrialização e Segregação.
(E) Conurbação e Gentrificação.



Gentrificação
•Investimento

•Público e
•Privado

•Setor: serviços
•Museus

•Trabalho qualificado
•Turismo

Segregação
•Expulsão das populações

•Aumento do custo de vida
•Ação policial



Não quisemos identificar 
aqui os GCMs que assim 
impediram , agora a tarde , 
a Pastoral de rua de 
entregar alimentos e água 
na região chamada de 
Cracolândia



Na operação higienista 
de Itapetininga quem é 
da cidade vai para 
albergue quem é de 
outras cidades mandam 
embora. Inacreditável! 
Aporofobia em ação!



Prova de 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.



(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.



(Uerj 2018)  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



(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. 

Segurança alimentar



Alimentação regular sem comprometer outras 
necessidades básicas

Expectativa de fome; estocagem inadequada e 
substituição de produtos

Adultos não se alimentam regularmente

Adultos e crianças não se alimentam regularmente
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