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Frente A
Exercícios de aprofundamento

01 a) As projeções dos mapas das figuras 1 e 2 são, respectivamente, Mer-

cartor e Peters.
b) A maior concentração da população em áreas do Hemisfério Norte,
justifica-se pela maior extensão de áreas continentais, segundo a concepção fisiográfica (aspectos físicos da geografia).
c) Segundo a disposição longitudinal, os continentes com maior concentração populacional são Ásia e África e os de menor concentração são
Oceania, Europa e América.
02 a) A figura realiza uma sátira à evolução humana. Na fase atual, com
a dominância do capitalismo financeiro, monopolista e globalizado,
além da economia, a sociedade também é cada vez mais de mercado
em decorrência da prevalência ideológica de princípios como a excessiva competição e o consumismo, que acabam por conduzir a vida, por
vezes, acima de qualquer princípio humanista ou ético. Nesse tipo de
sociedade, as pessoas também são convertidas em “mercadoria” (mão
de obra, relacionamentos etc.).
b) No espaço mundial, o capitalismo em sua versão neoliberal procura ampliar seus domínios para os mais diversos países por meio da globalização.
Isto é, afrouxar a regulação do Estado, dar prioridade para as empresas e
convencer as sociedades do “caminho único” no que concerne à economia
e as relações sociais. Porém, existem resistências políticas e culturais (grupos
étnicos e religiosos) que resultam, muitas vezes, em conflitos geopolíticos.
03 A fala do personagem traz conteúdo da teoria demográfica neomalthusiana, segundo a qual o crescimento acelerado da população é a
principal causa dos problemas sociais e ambientais. Os neomalthusianos pregam o controle rigoroso da natalidade, inclusive com métodos
autoritários, mas sem mudar estruturas sociais. A teoria reformista ou
progressista é contrária, uma vez que defende o combate à pobreza, a
melhoria de acesso à saúde e à educação, assim, a população com melhor qualidade de vida tende a reduzir a taxa de natalidade.
04 A partir da análise do mapa, podemos perceber que as regiões geográficas que se destacam como desesperadamente pobres ou muito pobres
são: África Setentrional e África Meridional.
Exemplos de países com a condição de desesperadamente pobres: Níger, Burkina Faso, Chade, Mauritânia, República Centro-Africana, Nigéria, Etiópia, Tanzânia, Moçambique e Malauí.
Exemplos de países com condição de muito pobre: Uganda, Quênia,
Gana, Camarões, Senegal, Zimbábue e Madagascar, na África e Nepal,
Bangladesh, Mianmar e Camboja, na Ásia.
Os elementos geográficos que justifiquem esta pobreza estão relaciona-
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dos com a herança colônia, agravados por questões ambientais e socioeconômicas, tais como conflitos regionais e guerras civis, e sucessivos
governos ditatoriais.
Entre as questões ambientais podemos citar o acesso à água potável, as
sucessivas secas e o processo de desertificação, que comprometem a
segurança alimentar; nos aspectos socioeconômicos, podemos citar as
problemáticas infraestruturas médico-hospitalares, as condições sanitárias, bem como a precária distribuição de renda.
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08 Os dados de Burkina Faso sugerem que o baixíssimo nível de escolaridade resulta em precárias condições sociais, ilustradas na pirâmide pela
base larga e pelo topo estreito, indicando elevada taxa de natalidade e
baixa expectativa de vida.
Os dados de Sri Lanka sugerem que o maior nível de escolaridade reflete
em menores taxas de fecundidade e maior expectativa de vida.
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05 Antes de 1914, o regime czarista russo já apresentava graves contradi-

ções internas: o atraso econômico, devido à preponderância da agricultura, praticada aliás de forma arcaica; a enorme desigualdade social,
com o predomínio da aristocracia fundiária, uma burguesia ainda pouco
desenvolvida e a miséria do proletariado e sobretudo do campesinato;
e a autocracia do czar, apesar da recente existência de uma assembleia
(Duma) com poderes limitados. Essas contradições agravaram-se com
as derrotas do exército russo na Primeira Guerra Mundial, que levaram
à queda do czar Nicolau II e a tomada do poder pelos bolcheviques, que
implantariam o primeiro Estado socialista da História.
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10 O conflito da Tchetchênia, localizada na região do Cáucaso, dentro da
Federação Russa, insere−se dentro dos chamados movimentos separatistas nacionalistas pós−Guerra Fria. A região do Cáucaso caracteriza−se pelo domínio de terras altas, presença de cadeias montanhosas
recentes, clima seco (árido e semiárido), grande diversidade étnica e
predomínio da população muçulmana, além de ser uma região estratégica devido às reservas e à produção de petróleo junto ao mar Cáspio e
passagem de oleodutos e gasodutos.
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Frente B
Exercícios de aprofundamento

01 As propostas de novos traçados teriam, entre outras, as seguintes justi-

ficativas: i) a diversificação das fontes de suprimento de gás diminuiria
a dependência da Europa Ocidental em relação à Rússia; ii) a multiplicação de fontes fornecedoras aumentaria a segurança energética dos
países do oeste europeu; iii) os traçados alternativos evitariam as redes
que atravessam áreas de instabilidade política; iv) a instalação de novos
dutos atenuaria os efeitos dos cortes de fornecimento resultantes dos
conflitos entre Rússia e Ucrânia.
02 Durante a Velha Ordem Mundial, também conhecida como período
da Guerra Fria (1945/1989), Rússia e Ucrânia gozavam do mesmo status político e territorial, ou seja, ambas eram Repúblicas Socialistas da
União Soviética, subordinadas ao poder Central do Partido Comunista
sediado em Moscou.

Geografia

Pode-se considerar que a tendência de organização política do espaço
geográfico mundial na Nova Ordem, citada no enunciado, refere-se à
diminuição da influência da Rússia (herdeira geopolítica da União Soviética) no cenário internacional, o tratado de adesão de Crimeia, assinado
pelo governo Putin, mostra a atual força política da Rússia e uma diferença nessa tendência.
03 Kosovo é o nome do território que proclamou sua independência da Sérvia, apoiado por países como os EUA e sob o protesto da Rússia, que não
aceita a separação e destaca-se entre os países que não reconhecem
Kosovo como um novo país.
04 Dentre os argumentos de caráter econômico que explicam a crise vivenciada pela Alemanha podem ser apontados: os feitos da reunificação
das duas Alemanhas, com a queda do muro de Berlim; as disparidades
existentes entre as duas Alemanhas; o desemprego que se agravou localmente, devido às novas necessidades, que emergiram após a reunificação, e que se deveram, também, às novas exigências do mercado.
Entre os argumentos de ordem política, podem ser considerados: o fim
da era Khol; os conflitos decorrentes da resistência da população local
aos imigrantes; recrudescimento de movimentos neonazistas; dificuldades impostas pelo processo de unificação europeia
05 a) Dentre os países que poderão ser citados: França e Itália.
b) O aluno poderia analisar que o crescimento de ideias nacionalistas
ou xenófobas se associam fundamentalmente à entrada de países do
leste europeu e subdesenvolvidos. Na Alemanha, em especial, milhares
de imigrantes entram como clandestinos e se lançam no mercado de trabalho desqualificado e, sobretudo, com baixos salários, portanto, para
os alemães, o imigrante é considerado um concorrente em potencial, já
que a crise do desemprego vem assumindo níveis alarmantes.
06 Dentre as razões que vêm dificultando o ingresso da Turquia na União
Europeia encontram-se: o receio da entrada de um Estado-Nação de
maioria muçulmana na União Europeia; o temor da competição por
emprego por parte dos trabalhadores europeus; os riscos associados
à proximidade da zona de conflitos no Oriente Médio; e a insegurança
associada aos conflitos internos existentes na Turquia.
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importante é que esse acesso possibilita o desenvolvimento da agricultura familiar e, em conjunto com outras políticas públicas, essa ação
pode dar início ao desenvolvimento da região mais pobre do Brasil.
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01 a) O tipo climático que determina o regime de um rio brasileiro expresso

no gráfico é o clima tropical, marcado por cheias de verão e vazantes
de inverno, com possíveis áreas de ocorrência na Região Sudeste e na
Região Centro-Oeste.
b) O gráfico mostra uma maior vazão (cheia) nas estações de primavera (4) e
verão (1). Já a menor vazão (vazante) ocorre no outono (2) e no inverno (3).
02 a) A - Nascente - alto curso B - Foz - baixo curso
Na margem direita, há uma maior densidade de drenagem (maior número de afluentes).
b) A área 2 mostra-se mais viável, pois apresenta um relevo mais baixo, aplainado, o que favorece a implantação de sistemas de transportes,
possibilidade de construir uma área portuária e, portanto, maior facilidade de abastecimento. A área 1 está localizada próxima da nascente, ou
seja, o relevo é mais elevado onde há captação de água, o que dificultaria a presença de uma cidade
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Frente C
Exercícios de aprofundamento

01 a) A transposição do rio São Francisco constitui a construção de canais

artificiais (eixos Leste e Norte) para levar água para os estados do Ceará,
Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. A transposição vai conectar a bacia do São Francisco com bacias hidrográficas formadas por rios
intermitentes (temporários) e açudes. Assim, rios vão ser “perenizados”,
aumentando a oferta de água para a população do semiárido. Uma das
finalidades da transposição é resolver problemas de abastecimento humano, ou seja, garantia de segurança hídrica.
b) Entre as vantagens econômicas da transposição, a possiblidade do desenvolvimento da agricultura irrigada, da pecuária e da atividade industrial, gerando empregos no Sertão semiárido e reduzindo a emigração.
Entre as desvantagens ambientais, o desmatamento do bioma de Caatinga, alterações na dinâmica hídrica do rio São Francisco e modificações
nos ecossistemas aquáticos.
02 Os fatores técnicos que explicam a disputa entre São Paulo e Rio de Janeiro são: O rio Paraíba do Sul é o único manancial capaz de suportar
o abastecimento do Rio de Janeiro; os afluentes da bacia do Paraíba
têm menor vazão hídrica e, portanto, não garantem suporte de abastecimento de água para as metrópoles.
As medidas para solucionar a gestão territorial dos recursos hídricos são:
gestão compartilhada dos recursos, modernização dos sistemas de captação e distribuição, reduzindo perda por desperdício; campanhas educacionais para redução do consumo de água; reduzir a impermeabilização do
solo aumentando a infiltração da água nos sistemas subterrâneos.
03 A região Amazônica caracteriza-se pela presença de planícies e baixa
média altimétrica com rios cujo regime é pluvial. Aliada ao clima equatorial, com pluviosidade abundante e bem distribuída durante o ano, é
comum a ocorrência das enchentes e o consequente isolamento das
regiões, em razão da rede hidrográfica ser responsável em grande parte
pelo transporte da região.
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06 a) O petróleo, o gás natural, a pesca, as algas, o sal marinho e outros
minérios.
b) intenso tráfego marítimo, que gera vazamentos de óleo e migração
de espécies de diferentes ambientes, resultando na alteração da cadeia
trófica; comprometimento de ecossistemas, devido à pesca predatória;
proximidade de grandes cidades em embocaduras de rios com rejeitos
urbanos industriais e domésticos.
c) Área contígua à costa litorânea de um país, que pode atingir 12 milhas
náuticas de extensão, onde o país tem direito de explorar economicamente os recursos oceânicos da plataforma continental, desde que demonstre capacidade tecnológica para tal.
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08 a) Os dados representados nos gráficos não apoiam a afirmação, haja
vista que áreas de pastagens e outras áreas tiveram maior expansão do
que áreas de lavouras. Isso decorre do fato de que a partir do século
XVIII, o espaço geográfico passa a ser produzido a partir das demandas
da Revolução Industrial ampliando as áreas das cidades e reduzindo as
áreas de florestas primárias.
b) Embora a área ocupada pelo gelo tenha se mantido inalterada no intervalo de tempo demonstrado no gráfico, mantidas as condições ambientais desse início do século XXI, a tendência será de redução da área,
em razão da intensificação da emissão dos gases estufa e redução das
áreas de florestas primárias.
09 e

4

