
REVISÃO – QUESTÕES DISSERTATIVAS 
 
1. (Unesp 2015) O tratado de adesão da Crimeia foi assinado no Kremlin dois dias após o povo da Crimeia aprovar em um 
referendo a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. O referendo foi condenado por Kiev, pela União Europeia e pelos 
Estados Unidos, que o consideraram ilegítimo. Antes do anúncio do acordo, Putin fez um discurso ao Parlamento afirmando que o 
referendo foi feito de acordo com os procedimentos democráticos e com a lei internacional, e que a Crimeia “sempre foi e sempre 
será parte da Rússia”. 
http://g1.globo.com 

 
No início de 2014, a incorporação da Crimeia à Rússia reacendeu o debate sobre as lógicas de organização política do espaço 
geográfico na Nova Ordem Mundial. Durante a Velha Ordem Mundial qual era a relação política e territorial entre a Rússia e a 
Ucrânia? Explique por que a incorporação da Crimeia à Rússia difere da tendência de organização política do espaço geográfico 
mundial após o estabelecimento da Nova Ordem Mundial.  
  
2. (Uel 2015) Analise os mapas a seguir. 

 
Com base nos mapas e nos conhecimentos sobre as relações entre Ucrânia e Rússia no pós-URSS, explique a geopolítica do 
conflito entre os dois países atualmente, tendo como foco os aspectos étnicos, econômicos, políticos e militares.  
  
3. (Unicamp 2015)   

  
As figuras acima ilustram a importância do sistema internacional de circulação. As longas distâncias a serem vencidas representam 
altos custos, calculados em função do tempo de deslocamento. Por isso foram construídos dois importantes canais de comunicação 
interoceânicos, hoje já centenários. São eles o Canal de Suez e o Canal do Panamá, que completou cem anos em agosto.  



 
a) Associe corretamente cada figura ao respectivo Canal mencionado no texto, e apresente, com base nas figuras, características 
da paisagem que permitem identificar a localização correta de cada Canal. 
b) Até 1999, quando a administração do Canal Panamá foi entregue ao Governo do Panamá, o Canal esteve sob controle de outro 
país. Qual é esse país e qual foi seu interesse no controle do Canal?   
  
4. (Uerj 2015) A energia solar pode ser aproveitada em todas as partes do planeta. Contudo, o potencial para esse aproveitamento 
é desigualmente distribuído no espaço, conforme pode ser observado no exemplo do território brasileiro. 

 
Identifique a macrorregião brasileira na qual se concentram as extensões de áreas com o maior potencial para aproveitamento da 
energia solar (acima de 6,3 kWh/m2) e justifique esse fato. 
Em seguida, apresente uma característica dessa fonte energética e outra do próprio território nacional que explicam o interesse 
nesse tipo de investimento.  
  
5. (Uerj 2016) Os casos de mortes de imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa por via marítima têm ocupado os noticiários. 
Na figura abaixo, os pontos indicam os locais onde ocorreram essas mortes, de janeiro de 2000 a julho de 2015. 

 
Identifique os dois continentes de procedência da maior parte desses imigrantes. Em seguida, apresente duas justificativas 
socioeconômicas que têm levado essas pessoas a deixar os continentes de origem em direção à Europa.  
  
6. (Unesp 2016)   



 
Avalie a dimensão das áreas plantadas de soja, em 2006, nas regiões Centro-Oeste e Sul. Apresente o caminho histórico da 
territorialização da produção de soja no Brasil e indique sua atual direção.  
  
7. (Fuvest 2016) De acordo com o IBGE, domicílio com Segurança Alimentar é aquele em que seus moradores relatam, 
principalmente, não ter havido falta de alimentos em quantidade e qualidade suficientes nos três meses anteriores à coleta de 
dados. 

 
a) Como se deu, em 2013, a distribuição regional da Segurança Alimentar no país? Considere, em sua análise, a situação do 
domicílio (urbano e rural). 
b) Indique as regiões com a maior e com a menor Segurança Alimentar na zona rural, em 2013. Explique as razões que justificam 
essa diferença na condição de Segurança Alimentar, tendo em vista a estrutura e ocupação agrária de cada uma delas.  
  
8. (Unesp 2017)   



 
Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto da globalização, identifique e caracterize o que 
ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite dois fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia.  
  
9. (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.  
  
10. (Unicamp 2017) A região destacada na figura abaixo, 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 https://www.embrapa.br. Acessado em 10/08/2016. 

 

 
 
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). 



b) Indique o tipo de bioma e a cultura agrícola predominantes na região.  
  
11. (Uerj 2018)   

 
O mais ambicioso projeto geopolítico do governo chinês começa a sair do papel. A Nova Rota da Seda pretende reviver a antiga 
rede comercial entre Oriente e Europa. Quase 8000 quilômetros separam a cidade de Xi’an de Veneza, na Itália, extremos da rota. 
No lugar das caravanas de camelos que cruzavam a Ásia Central com mercadorias entre a China e a Europa, uma ampla rede de 
ferrovias, estradas, oleodutos e cabos de fibra óptica ocupará o percurso, de acordo com os planos do governo chinês. Para 
financiar as obras, Pequim criou um fundo de US$ 40 bilhões, além do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que tem 
a participação de outros 21 países e começou a funcionar em 2015, com um capital de US$ 50 bilhões. 
Adaptado de Folha de São Paulo, 01/03/2016. 

 
Apresente uma vantagem econômica e uma vantagem geopolítica resultantes da implementação do projeto chinês mencionado na 
reportagem.  
  
12. (Unicamp 2018) A cidade de Hamburgo, a mais rica da Europa, exibe tanto a mais alta proporção de milionários como a mais 
elevada incidência de beneficiários da assistência pública da Alemanha; já Nova Iorque concentra a maior quantidade de ricos do 
Planeta, mas também um dos maiores exércitos de pessoas sem teto e indigentes do hemisfério ocidental. Aparentemente 
contraditórios, esses fenômenos estão vinculados ao avanço da prosperidade econômica global – não há declínio econômico nesses 
países – que traz retrocesso e desarticulação do Estado de bem-estar social.  
(Adaptado de Loic Wacquant, Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires: Manancial, 2015.)  

 
a) Por que a produção da riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres? Além do conflito de classes, cite outro tipo 
de conflito social observado em Nova Iorque que também é condicionante para a geração de pobreza.  
b) O que é o Estado de bem-estar social? Dê um exemplo de recuo do Estado de bem-estar social.   
  
13. (Fuvest 2018) 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). 



 
Considerando o mapa, responda: 
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.  
  
14. (Unesp 2018) 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.  
  
15. (Unicamp 2019) A Espanha é um Estado unitário multinacional constituído por grupos étnicos regionais. Entretanto, em 
diversos momentos a unidade territorial espanhola esteve ameaçada, sobretudo com as reivindicações de independência de 
comunidades autônomas. A questão nacional espanhola, e de muitos outros países onde avançam movimentos separatistas, 
reacende o debate contemporâneo sobre os Estados nacionais e o nacionalismo em suas distintas facetas, especialmente em um 
contexto de globalização. 
a) Identifique as duas principais regiões autônomas espanholas que historicamente reivindicam independência e sua constituição 
como Estados nacionais. 
b) Além de movimentos nacionalistas que reivindicam independência e a formação de novos países, aponte duas outras expressões 
de nacionalismo que se tornaram mais frequentes com a globalização.  
  
16. (Unesp 2019) Aquilo que hoje chamamos “globalização” esteve na mira da classe capitalista o tempo todo. 
Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma manifestação de algum anseio humano universal ou um produto específico 
das paixões da classe capitalista, jamais saberemos. O que pode ser dito com certeza é que a conquista do espaço e do tempo, 
assim como a busca incessante para dominar a natureza, há muito tempo tem um papel central na psique coletiva das sociedades 
capitalistas. Apesar de todos os tipos de críticas, acusações, repulsas e movimentos políticos de oposição, [...] ainda prevalece a 
crença de que a conquista do espaço e do tempo, bem como da natureza (incluindo até mesmo a natureza humana), está de 
algum modo a nosso alcance. 
(David Harvey. O enigma do capital, 2011.) 

 
a) Explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou na globalização. 
b) Mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo de globalização.   
  
17. (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.   
  
18. (Unesp 2020)   



 
a) Identifique e caracterize a regionalização socioeconômica representada no mapa. 
b) Descreva, em linhas gerais, os fluxos produtivos entre os dois grupos indicados no mapa.  
  
19. (Unicamp 2020)   

 
No final do século XX, Hong Kong tornou-se uma “Região Administrativa Especial” da China. Em teoria, gozará de semi-autonomia 
até 2047, quando a China terá plenos poderes sobre a ilha. Hong Kong tem moeda própria, mas não é independente em termos de 
defesa e diplomacia, ou seja, seu status político-administrativo é híbrido, fruto de um acordo – a “Declaração Conjunta” de 1984 – 
entre a China e um governo estrangeiro que tutelou a ilha por 99 anos, a partir de 1898. Em 1997 entrou em vigor o acordo, sob a 
conhecida fórmula “um país, dois sistemas”. A partir de 2014, movimentos de contestação social ganharam relevo em Hong Kong. 
Com base no enunciado e em seus conhecimentos, responda às questões. 
 
a) Que nação manteve domínio sobre Hong Kong por 99 anos? Explique a expressão “um país, dois sistemas”. 
b) Sob que denominação ficou conhecida a revolta iniciada em 2014 e intensificada em 2019? Apresente pelo menos uma 
reivindicação dos manifestantes.  
  
20. (Uel 2020)  Observe a figura a seguir. 
 



 
Com base na figura e considerando as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) industriais no processo produtivo chinês e o contexto 
das relações comerciais na atualidade, responda aos itens a seguir. 
 
a) O que são as Zonas Econômicas Especiais? 
b) Justifique a localização das ZEEs no território chinês. 
  
  
21. (Unicamp 2021) Uma das principais características dos sistemas econômicos em operação há meio século no continente 
africano é sua exogenia. Eles não resultam nem de práticas nem de produção interna da economia. Mesmo assim, configuram-se 
como sistemas econômicos nos quais coexistem uma economia dita formal e uma economia popular fundada numa sociocultura. 
Esta última assegura a subsistência à maioria das populações africanas e contribui para o essencial do Produto Interno Bruto 
(54%) na África Subsaariana. 
(Adaptado de Felwine Sarr, Afrotopia. São Paulo: n-1 edições, 2019, p. 63-64.) 

 
Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões. 
a) O que é um sistema econômico exógeno? Diferencie Produto Interno Bruto (PIB) de Produto Nacional Bruto (PNB). 
b) Explique a diferença entre economia formal e economia popular  
 



 
Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
Durante a velha ordem mundial, ou seja, no período compreendido entre 1945 e a década de 1990, onde ocorria a bipolaridade 
capitalismo x socialismo, a Ucrânia era uma das repúblicas que compunham a URSS. Na década de 1990, com a dissolução da 
URSS, a Ucrânia se torna independente e, embora a Criméia seja um território pertencente à Ucrânia, a Rússia o utiliza como base 
naval. 
A Nova Ordem Mundial estabelecida a partir da década de 1990 caracteriza-se pelo processo de integração econômica por meio 
dos blocos e acordos multilaterais e, portanto, a incorporação da Crimeia à Rússia difere dessa tendência, haja vista, a beligerância 
na ocupação de territórios ser característica da guerra fria. 
   
 
Resposta da questão 2 
 No governo de Stálin, a URSS adotou uma política denominada “política do liquidificador”, deslocando população de origem russa 
para as republicas anexadas para a formação do país, ampliando a russificação das nacionalidades, fato que explica a grande 
porcentagem da população russa na Criméia (que, embora seja território ucraniano, foi anexada pela Rússia), e na Ucrânia que 
atualmente enfrenta um conflito separatista pró-Rússia, alimentado inclusive pelo temor do corte de fornecimento de gás natural. 
Sob o ponto de vista político militar, o conflito ganha proporções geopolíticas ao se constatar que a Rússia tem investido em uma 
política de novo expansionismo amparada por sua base bélica.   
 
Resposta da questão 3: do site da COMVEST 
a) (2 pontos) 
A Figura 1 está associada ao Canal do Panamá; a Figura 2 representa o Canal de Suez. Considerando as paisagens das figuras, 
podemos inferir que a primeira é a do Canal do Panamá, pois apresenta um relevo montanhoso e uma vegetação densa e fechada, 
de floresta, que caracteriza essa porção da América Central como região Tropical. A paisagem da figura 2 mostra um relevo 
bastante plano e claramente desértico, caracterizando o nordeste da África. 
b) (2 pontos) 
Até 1999 o Canal do Panamá esteve sob controle político dos EUA. A manutenção do Canal sob jurisdição norte-americana 
envolveu vários interesses, entre os quais podemos citar o interesse geopolítico norte-americano em controlar um ponto 
fundamental da rota internacional das grandes embarcações, e o interesse econômico em encurtar as distâncias entre as costas 
Leste e Oeste dos EUA, também facilitando o transporte de mercadorias de outras nações, que não necessitavam mais fazer o 
percurso Sul pelo Estreito de Magalhães, contornando toda a América do Sul. Estas duas razões podem ser resumidas no interesse 
estratégico de controle político e econômico das rotas internacionais das marinhas de guerra e mercante. 
 
Resposta da questão 4: 
A macrorregião brasileira na qual se concentram as extensões de áreas com maior potencial para a energia solar é o nordeste, 
explicado pela presença do clima semiárido, com elevada insolação e baixa nebulosidade. 
A energia solar é renovável e não poluente e apresenta alto potencial de geração para o país. 
Em razão de sua localização na zona intertropical, o Brasil apresenta alto potencial para a geração de energia solar, em função da 
forte insolação e reduzida variação sazonal.   
 
Resposta da questão 5: 
Os continentes de maior procedência dos imigrantes são África e Ásia. Dentre as justificativas que têm intensificado a imigração 
em direção à Europa, pode-se citar: instabilidade política da região causada pela ação de grupos extremistas; conflitos e guerras; 
regimes ditatoriais e repressivos; crises humanitárias causadas pela fome e miséria.  
 
Do site Revista Uerj: 
O aumento das desigualdades socioespaciais entre as nações vem causando, já há algumas décadas, fluxos mais intensos de 
imigrantes ilegais em direção ao continente europeu. O caráter clandestino desses deslocamentos precários explica a tragédia 
visualizada no mapa, representada pelos milhares de óbitos resultantes de afogamentos, sobretudo no Mar Mediterrâneo. A 
proximidade geográfica é um dos fatores preponderantes para explicar porque a maior parte desses náufragos é proveniente dos 
continentes africano e asiático. Além da proximidade, há diversos aspectos socioeconômicos que funcionam como poderosos 
fatores de repulsão populacional dos oriundos daqueles continentes, alimentando os referidos fluxos, como é o desemprego, o 
baixo nível de renda, os conflitos armados e a intolerância religiosa. 
 
Resposta da questão 6: 
A área plantada de soja em 2006 ocupa a maior parte das regiões centro-oeste e sul e, portanto, essas regiões correspondem à 
maior dimensão da produção em nível nacional. 
A produção da soja no país ocupou inicialmente – década de 1970 – os estados da região sul, notadamente RS e PR. Com a 
modernização agrícola e desenvolvimento tecnológico da produção de sementes criando adaptabilidade à diferentes condições 
climáticas, a soja avança para áreas tropicais como GO, MS e MT. Atualmente, a direção da expansão da cultura indica o avanço 
sobre as regiões Norte (RO, PA) e Nordeste (MA, BA).   
 
Resposta da questão 7 
a) A segurança alimentar é maior nas regiões que compõe o centro-sul e nesse caso, quase paritário entre o domicílio urbano e 
rural. Nas regiões norte e nordeste registra-se menor segurança alimentar com maior desnível entre domicílios urbano e rural. 
b) A maior e menor segurança alimentar da zona rural está respectivamente na região sul e nordeste. No caso da região sul, o fato 
é explicado pela distribuição mais equitativa da terra, maior dinamismo econômico da região permitindo melhor acesso à recursos 



financeiros e técnicos, menor porcentagem de população em domicílios rurais. No caso da região nordeste, as causas são: 
concentração fundiária, herança coronelista e condições naturais que exigem maior investimento técnico e financeiro.   
 
Resposta da questão 8: 
As corporações transnacionais são os principais agentes do processo de globalização. Apresentam matriz e filiais distribuídas pelo 
mundo. A expansão das empresas por vários países permite aproveitar menores salários, incentivos fiscais, novos mercados 
consumidores, infraestrutura, doação de terrenos, além de matéria prima e energia a baixo custo. A nova estratégia é 
caracterizada também pela produção internacionalizada, por exemplo, no caso da Boeing, os componentes dos aviões são 
produzidos em vários países através de acordos com outras empresas. Neste caso, empresas de países desenvolvidos como Japão, 
França, Reino Unido e Itália. Entre os fatores que explicam esta estratégia são a ampliação da lucratividade explorando as 
vantagens de cada país e a competição internacional com outras empresas que adotam estratégias semelhantes como a Airbus.   
 
Resposta da questão 9: 
a) A região brasileira que apresenta maior potencial hidroelétrico instalado atualmente é a sudeste. A Amazônia tornou-se um novo 
front para a construção de grandes hidroelétricas porque apresenta o maior potencial hidroenergético do país, é um espaço 
subexplorado, e atualmente há maior integração da região com o centro-sul do país.  
b) O maior e o menor consumo de energia elétrica no Brasil estão associados respectivamente ao setor industrial e comercial. Um 
exemplo de indústria energointensiva (grande demanda energética para seu funcionamento) na Amazônia é a produção de 
alumínio no Vale do Rio Trombetas.   
 
Do site da Comvest-Unicamp 

 
 
Resposta da questão 10: 
a) Os agentes de lados opostos disputando o sentido das transformações territoriais são: latifundiários   agricultura familiar, 
indígenas   sem terra. 
b) Na região predomina o bioma do cerrado e a cultura da soja.   
 
Resposta da questão 11: (do site Revista Uerj) 
A Nova Rota da Seda constitui uma das iniciativas mais relevantes do projeto chinês, que pretende alçar o país à condição de 
potência protagonista do século XXI. Do ponto de vista econômico, o projeto favorece o acesso dos manufaturados chineses a 
numerosos mercados consumidores da Eurásia e da África, ao mesmo tempo em que reduz os custos de importação de matérias 
primas provenientes desses mesmos mercados e que são vitais para o funcionamento da economia do gigante asiático. Essa rede 
logística com epicentro na China aumenta ainda mais a já elevada competitividade industrial nacional, em virtude da redução dos 
custos de transporte. Além disso, a Nova Rota da Seda permite garantir e ampliar os fluxos de alimentos em direção ao país, cuja 
demanda não para de crescer e torna-se uma preocupação estratégica do governo, que busca garantir sua política de segurança 
alimentar. Em paralelo, o projeto amplia enormemente as possibilidades de negócios para as empresas chinesas no exterior, seja 
como participantes da construção e do fornecimento de materiais para as obras do projeto, seja como financiadoras das obras de 
infraestrutura. Neste último caso, o projeto potencializa ainda mais o setor financeiro do país. Politicamente, a iniciativa amplia a 
esfera de influência chinesa no exterior, na medida em que crescem os intercâmbios com os países localizados ao longo das áreas 
beneficiadas pelo projeto. Além disso, a posição chinesa como potência global é fortalecida ao ampliar a dependência financeira  
dos países afetados pela iniciativa, pois a dívida dessas nações com a China aumenta. 
 
Resposta da questão 12: (do site da Comvest-Unicamp) 
a) (2 pontos) 
A produção da riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres, apesar do aumento da prosperidade econômica global, 
em razão da alta concentração de renda que caracteriza o atual estágio do desenvolvimento capitalista. Em Nova Iorque, não é 
apenas o conflito entre classes sociais que estabelece patamares de pobreza, mas também conflitos de origem racial, étnica e de 
gênero. Há ainda discriminação contra imigrantes, tendo em vista os processos de xenofobia. 
b) (2 pontos) 
O Estado de bem-estar social é definido como aquele capaz de intervir nos processos sociais e estabelecer uma convivência digna 
entre as mais diversas classes sociais, raças e gêneros. Ele é também garantidor da existência da cidadania, ou seja, age como 
elemento regulador dos direitos sociais. Há atualmente inúmeros exemplos de recuos do Estado de bem-estar social. Trata-se 
basicamente da precarização dos direitos trabalhistas e da privatização da saúde e da educação, promovendo-se uma maior 
expansão da pobreza. 
 
Observação da Comvest-Unicamp 



O item A obteve-se um índice de acertos menor que o item B; os vestibulandos encontraram muita dificuldade em responder, 
apesar de o texto da questão, em certa medida, responder o item A, ou seja, que o fenômeno está ligado à concentração da 
riqueza. O erro mais comum foi responder que o aumento da pobreza se dava porque as indústrias estavam indo para o sudeste 
asiático e os pobres ficando sem emprego. A segunda parte da questão A, que solicitava a compreensão do racismo como forma 
de discriminação, foi em parte respondida. Contudo, muitos vestibulandos atribuíram aos pretos, pardos e imigrantes a “culpa” 
pela pobreza, afirmando que os imigrantes não possuíam condições intelectuais de se adaptar a uma sociedade avançada como a 
norte-americana. No item B a primeira parte da questão obteve um índice de acertos muito baixo. Os candidatos não souberam 
definir o Estado de bem-estar social; muitos optaram por defini-lo a partir de exemplos Por isso, em boa parte, confundiam a 
primeira parte da questão com a segunda. Esta obteve um índice de acertos maior, inclusive porque os candidatos relacionaram o 
momento pelo qual passa o Brasil, de cortes de direitos sociais, com o recuo do Estado de bem-estar. Erro comum: relacionar o 
Estado de bem-estar social aos pobres, isentando ricos e classe média como beneficiários desse Estado, quando em verdade isso é 
exatamente o contrário. A banca elaboradora considerou essa questão como de nível médio. Aproximadamente 7% dos candidatos 
obteve nota zero, sendo que 6% alcançou nota máxima. 
 
Resposta da questão 13: 
a) A região brasileira com maior potencial heliotérmico para absorção de energia solar é o Sertão Nordestino cuja maior extensão 
se dá na região Nordeste. O baixo potencial heliotérmico da região Amazônica pode ser explicado pela extensa cobertura vegetal 
que por meio da elevada evapotranspiração compõe um cenário de forte nebulosidade e elevada pluviosidade. 
b) Dentre as vantagens da geração heliotérmica pode-se citar: é renovável, é limpa, a instalação da usina resulta em baixo impacto 
ambiental, baixo custo de manutenção da produção. Se comparada aos combustíveis fósseis a energia heliotérmica não resulta em 
emissão de gases; se comparada à energia hidroelétrica a energia heliotérmica não resulta em forte impacto ambiental.   
 
Resposta da questão 14: 
a) Grilagem é a anexação de terras de terceiros ou devolutas por meio de falsificação de documentos ou de títulos a expressão 
“grilagem” tem sua origem na técnica de envelhecimento de papéis colocando-os em uma caixa com grilos, cujos excrementos 
produzem papeis amarelados e roídos, dando-lhes a aparência de documentos antigos. 
b) Dentre as ações que valorizam as terras na Amazônia atraindo fluxos invasores, pode-se citar: o avanço da fronteira agrícola, a 
modernização da produção agropecuária já instalada, os investimentos em infraestrutura e logística e o aparelhamento de cidades 
na região.   
 
Resposta da questão 15: 
a) As duas principais regiões com movimentos separatistas na Espanha são a Catalunha e o País Basco. No caso da Catalunha, um 
referendo pela independência agravou a crise com o governo central espanhol nos últimos anos. 
b) Com a globalização da economia, se fortaleceram movimentos de reação ao enfraquecimento dos Estados Nacionais, entre os 
quais o crescimento de movimentos políticos extremistas, a exemplo da extrema direita, que em muitos casos é protecionista. E 
mesmo no interior das organizações econômicas do período da globalização, observa-se uma defesa dos interesses nacionais, a 
exemplo da OMC (Organização Mundial do Comércio). O pouco avanço nas negociações comerciais reflete a atuação pouco liberal 
de países (Estados Unidos) ou grupos de países (G-20 países emergentes e subdesenvolvidos).   
 
Resposta da questão 16: 
a) Uma característica fundamental da globalização é a modernização dos transportes, telecomunicações e informática nas últimas 
décadas. A ampliação das infraestruturas permitiu a aceleração dos fluxos de mercadorias, capital financeiro e pessoas no espaço 
mundial. Percorre-se as mesmas distâncias com menos tempo, assim promoveu-se a “conquista do espaço e do tempo”. Estas 
conquistas significam que os agentes da globalização, a exemplo das empresas transnacionais, conseguiram ampliar seus lucros, 
uma vez que se acelera a produção, a circulação e o consumo com novos mercados consumidores. 
b) A aceleração da produção, circulação e consumo também aumenta a exploração dos recursos naturais. A mineração se 
intensificou em vários países causando danos ambientais como degradação dos biomas e do solo. No caso da produção de 
alimentos, muitas vezes a produção local está associada ao mercado global, a exemplo da produção de soja e carne em países 
como Brasil, responsável por grande parte do desmatamento na Amazônia e no Cerrado.   
 
Resposta da questão 17: 
a) As sementes “crioulas” foram selecionadas ao longo de muito tempo por comunidades rurais tradicionais em vários países. Uma 
das características é a diversidade de sementes, a exemplo das variedades de milho no México e na América Central. Estas 
sementes são utilizadas por camponeses (pequenos proprietários familiares) e povos indígenas. Assim, estas comunidades 
apresentam maior autonomia em relação a influência de empresas monopolistas que controlam grande parte da comercialização 
de sementes no mercado mundial. 
b) O agronegócio apresenta uma produção de maior escala e utiliza sementes padronizadas, inclusive as transgênicas, algumas 
delas com maior resistência as pragas. As sementes crioulas não são utilizadas e por vezes suprimidas para aumentar a 
dependência dos agricultores em relação a transnacionais como a Bayer-Monsanto, que dominam o setor.   
 
Resposta da questão 18: 
a) Trata-se da regionalização socioeconômica entre “países do norte” e “países do sul”. A maioria dos países do norte são 
desenvolvidos. Os países do sul são subdesenvolvidos (subdivididos entre emergentes, exportadores de commodities e periféricos). 
É uma divisão muito generalista, especialmente a partir das últimas décadas do século XX. Na atualidade, é cada vez mais distante 
da realidade do mundo contemporâneo. Alguns países do norte são emergentes, a exemplo da Rússia e nações do Leste Europeu. 
Alguns países do sul já são desenvolvidos, a exemplo da Coreia do Sul, Cingapura e Taiwan. 
b) Os países desenvolvidos se inserem na divisão internacional do trabalho como exportadores de produtos industrializados de alto 
valor agregado do ponto de vista tecnológico e capital para os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são 
exportadores de produtos manufaturados de média e baixa tecnologia e commodities (recursos energéticos, minerais e produtos 
agropecuários) para o mundo desenvolvido. No século XXI, o mundo é muito mais complexo, uma vez que nações asiáticas já 



despontam como exportadoras de produtos de alta tecnologia, é o caso da China, a principal potência emergente e líder nas 
exportações globais, e também dos Tigres Asiáticos como a Coreia do Sul. Por sua vez, nações desenvolvidas também exportam 
commodities minerais e agropecuárias, é o caso dos Estados Unidos, Canadá e Austrália.   
 
Resposta da questão 19: 
a) O território de Hong Kong esteve sob domínio do Reino Unido a partir da Guerra do Ópio no século XIX, período em que a China 
ficou sob influência do imperialismo britânico. Desde o final da década de 1970, a China realizou uma abertura da economia, ou 
seja, mantendo o sistema socialista e introduzindo progressivamente elementos capitalistas, possibilitando a entrada de capital 
estrangeiro, empresas transnacionais, além de um sistema financeiro que opera com diversos bancos e bolsas de valores. Hong 
Kong retornou para o domínio chinês em 1997. 
b) A partir de 2014, em Hong Kong eclodiu a “Revolução Guarda Chuva”, o nome foi decorrente das chuvas de monções. Entre as 
reivindicações dos manifestantes, maior autonomia política na escolha de seus representantes políticos. Recentemente, 
manifestantes foram contrários à uma lei de deportação de opositores políticos proposta pelo governo chinês. Como regime 
autoritário e unipartidário, a China reprime manifestações oposicionistas em Hong Kong.   
 
Resposta da questão 20: 
a) As ZEEs (Zonas Econômicas Especiais) foram criadas a partir de 1978 com a abertura da economia chinesa iniciada por Deng 
Xiaoping. São áreas abertas aos investimentos estrangeiros, de empresas transnacionais. As ZEEs como Shenzen, hoje considerado 
o “Vale do Silício chinês”, se tornaram importantes centros industriais e tecnológicos. A atração de investimentos foi realizada com 
incentivos fiscais, menor custo salarial, infraestrutura moderna e vultosos aportes em setores como educação, ciência e tecnologia. 
b) As ZEEs localizam-se na faixa litorânea e apresentam portos modernos para facilitar as exportações de produtos industrializados, 
principalmente bens de consumo, o que tornou a China o maior exportador do mundo. Nas décadas de 1970 e 1980, também era 
preciso localizar parte das ZEEs nas proximidades de centros financeiros, comerciais e industriais já consolidados como os Tigres 
Asiáticos Hong Kong e Taiwan. Com a absorção de Hong Kong pela China em 1997, grande parte das empresas industriais 
migraram para a região de Shenzen.   
 
Resposta da questão 21: 
a) O sistema econômico exógeno tem as suas bases econômicas (normativas e infraestruturais, como os meios de transporte) 
orientadas para o mercado externo (exportação) e não para o mercado interno. 
Pode-se diferenciar o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Nacional Bruto (PNB) da seguinte forma: o PIB é o conjunto de 
todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de uma região ou país, independentemente da origem do capital. Já o 
PNB é o conjunto de bens e serviços produzidos por pessoas e empresas de um país, não importando onde elas se situam do 
ponto de vista da nacionalidade, a exemplo das filiais estrangeiras de empresas nacionais. 
b) 
Economia formal é aquela realizada dentro dos sistemas nacionais formalizados normativamente. Corresponde a tudo aquilo que 
envolve contratos de trabalho livre e democraticamente aceitos pelas partes (capital e trabalho). 
Economia popular é tudo aquilo que é produzido pelas populações sem contratos de trabalho formalizados, gerando trabalho, mas 
com pequenas rendas, e podendo incluir moedas locais e trocas fora do mercado capitalista. É também conhecida como economia 
solidária, pois as trocas não visam ao processo de acumulação de capital e sim à geração de emprego e renda para a subsistência. 


