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(Ufpr 2019) Os desastres naturais constituem um tema cada vez mais 
presente no cotidiano das pessoas, independentemente de residirem ou 
não em áreas de risco. Ainda que num primeiro momento o termo nos 
leve a associá-los com terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, 
ciclones e furacões, os desastres naturais contemplam, também, 
processos e fenômenos mais localizados, tais como deslizamentos, 
inundações, subsidências e erosão, que podem ocorrer naturalmente ou 
induzidos pelo homem. 
No [...] Brasil de uma forma geral, embora estejamos livres dos 
fenômenos de grande porte e magnitude, como terremotos e vulcões, é 
expressivo o registro de acidentes e mesmo de desastres associados 
principalmente a escorregamentos e inundações, acarretando prejuízos 
e perdas significativas, inclusive de vidas humanas. 
(TOMINAGA et al., 2009.) 

a) Nos textos os autores afirmam que o Brasil está livre de fenômenos 
como terremotos e vulcões. Justifique essa afirmativa.
b) O que são os escorregamentos e as inundações, mencionados no 
texto, como ocorrem e por que configuram desastres naturais no Brasil? 





(Usf 2017)

a) Aponte uma ação do poder público e uma ação individual ou familiar 
que pode minimizar esse problema.
b) Indique duas doenças oriundas desse tipo de desastre natural. 
Justifique sua resposta. 

A representação explica um 
dos desastres naturais mais 
comuns em áreas urbanas –
as enchentes e/ou 
inundações. 



(Unesp 2014) ONU: desastres naturais atingem 7,5 milhões de pessoas 
no Brasil
A ideia de um país abençoado por Deus e sem desastres naturais 
dificilmente resistiria às provas dos números apresentados na segunda-
feira [24.01.2011] pela Organização das Nações Unidas (ONU). De 
acordo com o relatório da ONU, entre 2000 e 2010, o Brasil foi atingido 
por 60 catástrofes naturais, que deixaram 1,2 mil mortos.
(http://ultimosegundo.ig.com.br. Adaptado.)

Indique dois tipos de desastres naturais frequentes no Brasil e aponte 
duas medidas que podem ser tomadas pelo poder público para reduzir o 
número de mortes relacionadas a eles. 



(Fuvest 2021) 

a) Baseado nos pontos cardeais, onde 
ocorre a maior concentração de 
domicílios na área destacada?
b) Explique por que no mapa prismático 
há uma grande área rebaixada (em 
vermelho), enquanto uma pequena área 
ao sul caracteriza-se como uma forma 
elevada (em azul).
c) Cite dois problemas de infraestrutura 
urbana presentes nas áreas 
representadas em vermelho. 

A imagem e os mapas 
mostram diferenças na 
ocupação do espaço urbano 
em uma área da cidade de 
São Paulo, cujos limites estão 
destacados em laranja.

Favelas ou aglomerados 
subnormais (IBGE)



Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação 
irregular de terrenos de propriedade alheia –
públicos ou privados – para fins de habitação em 
áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um 
padrão urbanístico irregular, carência de 
serviços públicos essenciais e localização em 
áreas com restrição à ocupação.



(Ufjf 2021) A imagem abaixo 
representa o quantitativo de águas 
e terras disponíveis em diferentes 
países do mundo, segundo dados 
fornecidos pela FAO. Observe a 
imagem atentamente e responda às 
questões abaixo:

a) Cite DOIS tipos de produção de commodities que são favorecidas 
mediante a disponibilidade de águas e terras existentes no Brasil, e no 
seu comparativo com o quadro mundial, conforme demonstrado na 
imagem.
b) Comente TRÊS consequências na inserção do Brasil no Mercado 
Global (Divisão Internacional do Trabalho) a partir da sua especialização 
na produção de commodities. 



(Unicamp 2021) A mensagem não fala do objeto, o objeto fala da 
mensagem. A marca de um produto não marca o produto, marca o 
consumidor como membro do grupo de consumidores da marca. A 
desigualdade social se consagra e se recria, assim, pela via simbólica. A 
submissão do objeto ao signo é o elemento central do consumo, posto 
que os signos são manipulados e têm uma coerência lógica que é nunca 
satisfazer completamente a necessidade e deixar o desejo 
permanentemente aberto. Para as “massas” são as grandes séries, os 
desenhos estandardizados e anônimos, as formas desgastadas e não 
distintivas; para as “elites”, é a pequena série ou o “fora de série”, o 
distintivo, a novidade, o inalcançável, o exclusivo.
(Adaptado de Luís Enrique Alonso, “Introdução”, em Jean Baudrillard, La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid:
Siglo XXI, 2007, p. XLIII-XLIV.)

Com base no texto e em seus conhecimentos,
a) explique a diferença entre “valor de uso” e “valor simbólico” de um 
bem ou mercadoria;
b) descreva o mecanismo presente nos meios de comunicações que 
manipula os signos para torná-los objetos do desejo. Explique por que 
esse mecanismo de manipulação dos signos não é restrito a uma classe 
social. 



a) Define-se o valor de uso de mercadorias ou produtos pela sua função e 
pelo uso social que proporcionam. Assim, um valor de uso de um produto é 
tanto maior quanto maior for a utilidade social desses produtos. Por exemplo, o 
transporte público é fundamental para a grande maioria das pessoas e por isso 
tem um grande valor de uso. Já o valor simbólico de um bem ou mercadoria 
não tem relação direta com seu valor de uso, mas decorre do status que o 
bem ou mercadoria confere ao seu proprietário. Assim, um relógio tem 
determinado valor de uso, mas um relógio de uma determinada marca pode 
custar muito mais caro porque se transforma em um símbolo de status.

b) O mecanismo dos meios de comunicação que manipula os signos é a 
publicidade (propaganda, marketing). Ela objetiva criar símbolos de poder e 
status para conferir às coisas aquilo que elas não são ou não têm, e assim 
transferir aos proprietários uma aura de maior valor. Tal mecanismo não é 
restrito a uma classe social: a publicidade é dirigida a todos desde os 
consumidores de baixa renda – prometendo que determinados produtos ou 
serviços são milagrosos – até as classes mais abastadas, que buscam consumir 
mercadorias, produtos e serviços feitos para poucos, ou, como afirma o texto, 
“fora de série”. 

COMVEST-UNICAMP



A questão apresentou poucos erros comuns. O erro mais 
comum foi a definição de valor simbólico, muito diferente da 
sugerida na resposta esperada. O valor simbólico era reduzido 
a valor sentimental dos objetos. Outro erro cometido por 
alguns candidatos foi apontar o uso dos signos do zodíaco 
(consulta ao horóscopo) como fator de influência na 
determinação do momento adequado para o consumo de 
produtos e a realização de investimentos financeiros. Em geral 
os alunos compreenderam bem a questão e apresentaram os 
conceitos solicitados de forma adequada. 



(Unicamp 2020) O atual avanço tecnológico permite produzir robôs de 
tamanho manejável e facilmente incorporados às estruturas produtivas 
ou à prestação de serviços. Em 2015, o custo de um robô soldador era 
de 8 dólares por hora, o equivalente ao custo da mão de obra para o 
mesmo trabalho no Brasil.
(Adaptado de CEPAL, La ineficiencia de la desigualdad, Santiago, 2018. p. 148. Disponível 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43442/6/S1800059_es.pdf. Acessado em 15/09/2019.)

a) Qual era relação entre o custo 
da mão de obra e a localização das 
indústrias transnacionais na 
segunda metade do século XX? 
Como a robótica poderá alterar 
essa relação?
b) Considerando a atual situação 
de desigualdade social do México e 
do Brasil, indique duas possíveis 
consequências do uso intensivo 
dessa nova tecnologia. 



(Ufpr 2019) Na maior parte da China, já é permitido ter dois filhos e, em 
algumas regiões, como no Tibete, até mais de dois. No Brasil, o debate 
em torno da legalização do aborto tem mobilizado a atenção dos mais 
diversos segmentos da sociedade. Já a Dinamarca se destaca como o 
país com maior proporção de bebês nascidos através do uso da 
fertilização in vitro. Tais fatos evidenciam que, na atualidade, os serviços 
de planejamento familiar ultrapassam os objetivos puramente 
demográficos, voltando-se cada vez mais para o desenvolvimento do ser 
humano. 

a) Justifique a necessidade de políticas públicas de planejamento 
familiar, tanto em países como o Brasil quanto na Dinamarca.
b) Por que uma política austera de planejamento familiar pode significar 
consequências negativas para a economia de um país, sobretudo no 
médio e longo prazos? 



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

O gráfico acima 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.

(Unicamp 2019) 



(Ufpr 2019) Apenas em 2017, 94 mil venezuelanos deram entrada em 
solicitações de refúgio em outras nações. De 2014 até 7 de março de 
2018, 145,2 mil venezuelanos haviam pedido asilo em outros Estados. 
Números são da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), que emitiu 
novas orientações de proteção internacional para os governos de países 
que acolhem as pessoas deslocadas. 
(Disponível em: <https://nacoesunidas.org/numero-de-venezuelanos-pedindo-refugio-em-outros-paises-aumentou-20-vezes-desde-
2014/>, acesso em 23 de agosto de 2018.) 

A partir da leitura do fragmento de texto acima, discorra sobre o sentido 
da expressão “pessoas deslocadas” e contextualize essa expressão em 
face do processo migratório. 





(Ufu 2019) O Parlamento da Ucrânia decidiu, no dia 26/11/18, declarar 
lei marcial depois que navios russos atiraram contra embarcações do 
país na costa da Criméia. Para a Ucrânia, o episódio que resultou em 
tripulantes feridos e capturados foi um “ato de agressão”. Do outro lado, 
Moscou afirmou que os navios haviam “entrado em suas águas 
ilegalmente”.
Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/11/26>. Acesso: 20 mar. 2019. (Adaptado)

O confronto ocorrido no Mar Negro, relatado na reportagem, marca um 
novo episódio na crescente tensão entre os dois países.
a) Explique as causas do acirramento dos conflitos entre Rússia e 
Ucrânia.
b) Qual é o interesse da OTAN e dos aliados da Ucrânia em apoiar o 
presidente ucraniano? 
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(Ufpr 2018) “Os esforços conjugados dos trabalhadores subalternizados 
da cidade para construir abrigos para eles e suas famílias nunca foram 
devidamente reconhecidos pela sociedade, em geral, e pelo próprio 
Estado. [...] A incompletude do acesso e a precariedade da oferta de 
serviços públicos fundamentais (educação, saúde, saneamento) são 
expressões contundentes de processos de distinção territorial de 
direitos, demonstrando, inequivocamente, que cidadãos de uma mesma 
cidade possuem direitos respeitados e garantidos de acordo com os 
bairros onde residem [...]”. 
(BARBOSA, J. L. As favelas na reconfiguração territorial da justiça social e dos direitos à cidade. In: CARLOS, A. F. A.; ALVES, G.; 
PADUA, R. F. de. Justiça espacial e o direito à cidade. São Paulo: Contexto, 2017). 

Com base no texto acima e nos conteúdos de Geografia Urbana, 
descreva quais são os principais sujeitos da produção do espaço urbano, 
suas ações na cidade e os processos e conflitos resultantes de tais 
ações. Aponte ainda ao menos duas formas de se alcançar o “direito à 
cidade” e/ou a “justiça espacial” nas cidades contemporâneas do Brasil. 



(Uerj 2018) PROJETO DE CONSERVAÇÃO DE NASCENTES DEVE 
GANHAR REFORÇO FINANCEIRO EM FORMIGA
Produtores rurais do município de Formiga devem começar a receber 
incentivo financeiro pela adoção de medidas de conservação das 
nascentes da sub-bacia do rio Formiga. Com a regulamentação do 
“Projeto Vida Nova Formiga”, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) passou a ter que destinar 1% do seu orçamento mensal para 
apoio técnico e financeiro do trabalho de preservação em propriedades 
acima da barragem do rio. A preservação dessa sub-bacia é importante 
para garantir que não falte água para moradores da região. O diretor do 
SAAE explicou que, além da falta de chuva na região, a queda na 
captação de água é influenciada pelo consumo nas propriedades rurais 
acima da barragem do rio, que fazem a coleta diretamente do seu 
curso.
Adaptado de g1.globo.com, 03/09/2017.

Conservação e preservação da natureza são conceitos distintos, embora 
sejam empregados como sinônimos na reportagem.
Aponte o conceito correto para a situação retratada na reportagem, 
justificando sua resposta. 



(Unesp 2017) O químico inglês Conrad Gorinsky conviveu com os 
índios uapixanas, em Roraima, durante dezessete anos. Sem avisar, 
foi embora do Brasil e registrou, no Escritório Europeu de Patentes, 
os direitos de propriedade intelectual sobre dois compostos 
medicinais retirados de plantas usadas pela tribo.
Bertha K. Becker e Claudio Stenner. Um futuro para a Amazônia, 2008. Adaptado.

Identifique e defina a prática levada a cabo pelo químico inglês. 
Apresente dois motivos pelos quais essa prática ainda ocorre no 
Brasil. 



(Ufpr 2017) Envolvendo trabalho, política, imaginário, saúde, cultura, redes, 
desejos, gênero etc., desde Marcel Mauss ([1950], 2005) e Abdelmaleck 
Sayad (1998) se compreende a migração como um fato social total. [...]. A 
mobilidade do trabalho há tempos constitui um dos principais fatores das 
migrações. Mais recentemente, embora perceptíveis já há algum tempo, 
políticas migratórias transnacionais, guerras, conflitos étnicos e religiosos, 
mudanças climáticas e orientação sexual têm se destacado como 
motivações relevantes de fluxos migratórios e como chaves de análise para 
a sua melhor compreensão e formulação de políticas públicas voltadas a 
migrantes, apátridas, deslocados e refugiados. 
Travessia – Revista do Migrante, n.77, jul.-dez./2015, p. 5.

Com base no trecho acima e nos conhecimentos sobre o fenômeno da 
migração internacional, faça o que se pede: 
a) Escreva um texto explicando por que migrantes e refugiados são 
considerados ora como uma solução, ora como um problema para os países 
de destino.
b) Caracterize e diferencie migrantes econômicos, refugiados e apátridas. 
Dê exemplos, no contexto do mundo atual, de um caso de migração 
econômica e de um caso de fluxo de refugiados, identificando suas causas 
principais. 



(Ufjf 2017) Em seu alentado livro O 
capital no século XXI, Thomas Piketty 
argumenta que “quando a taxa de 
remuneração do capital ultrapassa a taxa 
de crescimento da produção e da renda, 
como ocorreu no século XIX e parece 
provável que volte a ocorrer no século 
XXI, o capitalismo produz 
automaticamente desigualdades

O gráfico a seguir representa os dados sobre distribuição de renda de um 
estudo da organização não governamental britânica Oxfam, baseado em dados 
do banco Credit Suisse relativos a outubro de 2015.

insustentáveis, arbitrárias, que ameaçam de maneira radical os valores sobre os quais 
se fundam nossas sociedades democráticas”.
Fonte: PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 9.

a) Qual relação concernente à desigualdade social é possível estabelecer entre 
a afirmação de Thomas Piketty e as informações disponibilizadas no gráfico?
b) Explique três causas fundamentais desta constatação. 



(Unicamp 1997) O Parque Nacional 
do Xingu foi criado em 1961 e foi 
utilizado para abrigar povos 
indígenas que perderam suas terras 
com o processo de ocupação do 
Brasil Central. Atualmente, ali vivem 
cerca de quatro mil indígenas de 
dezenove nações diferentes. 

a) Quais foram as mudanças ocorridas nos últimos trinta anos no norte 
do Mato Grosso que ameaçam as terras indígenas do Parque Nacional 
do Xingu?
b) Por que a demarcação das terras indígenas é fundamental para a 
preservação da cultura destes povos no Brasil? 



(Uerj 2014) No pouco que resta de Floresta 
Amazônica no Maranhão, vive o 
povo Awá, conhecido como “o mais 
ameaçado do planeta”. São pouco 
mais de 400 pessoas, cercadas de 
municípios que dependem da 
extração da madeira.

Os Awá falam guajá, do tronco Tupi. Só alguns sabem um pouco de 
português. Eles são um dos últimos povos apenas caçadores e coletores. 
Vivem da floresta e pela floresta. 
A terra dos Awá-Guajá já foi demarcada, homologada e registrada com 
116.582 hectares. Ela está dentro da Reserva Biológica do Gurupi, que foi 
criada pelo presidente Jânio Quadros em 1961 e tem o mais alto nível de 
proteção ambiental. Mesmo assim, sofre a ação de grileiros e madeireiros 
derrubando a floresta e encurralando os índios.
MIRIAM LEITÃO. Adaptado de O Globo, 04/08/2013.

Com base no conjunto das informações, apresente duas justificativas para a 
criação de unidades de conservação ambiental e duas justificativas para a 
demarcação de reservas indígenas. 



(Uff 2010) OS CORREDORES ECOLÓGICOS AMAZÔNICOS E A SOCIOBIODIVERSIDADE

Nas últimas décadas, vêm sendo criadas no Brasil unidades de conservação 
ambiental ao mesmo tempo em que vêm sendo delimitados territórios 
indígenas, especialmente na Amazônia. Recentemente, foi proposto o Programa 
Piloto para a Proteção de Florestas Tropicais no Brasil, chamado de PPG-7. A 
originalidade desse programa consiste em criar vastos conjuntos protegidos, 
interligando unidades de conservação distintas juridicamente, como áreas de 
uso sustentável, áreas de proteção integral, reservas extrativistas e reservas 
indígenas. O programa definiu cinco corredores ecológicos na Amazônia (ver

Com base no texto e na leitura do mapa:
a) cite um corredor ecológico amazônico 
especialmente vulnerável à degradação ambiental, 
apontando o fator responsável por tal 
vulnerabilidade;
b) identifique duas comunidades tradicionais 
existentes nesses corredores amazônicos e 
descreva seus respectivos modos de utilização dos 
recursos naturais. 

mapa), cuja riqueza biológica está associada também a uma 
grande diversidade sociocultural, representada por comunidades 
tradicionais que há muito tempo habitam a região amazônica, 
detentoras de conhecimentos de manejo e preservação do 
meio em que vivem.


