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Questão 01
Samuel P. Huntington, tratando das relações internacionais, já vem defendendo nos últimos
anos a seguinte posição:
“Minha tese é a de que a fonte fundamental de conflito neste novo mundo não será essencialmente
ideológica nem econômica. As grandes divisões na humanidade e a fonte predominante de conflito
serão de ordem cultural.(...) O choque de civilizações dominará a política global.”
(Política Externa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.)

Eric Hobsbawm, sobre a tragédia ocorrida nos EUA no último setembro, declara:
“Mas falar em ‘choque entre civilizações’ é uma tentativa de redirecionar o problema. (...) Cristãos
e islâmicos formam uma única civilização. Ambos têm seus valores e dogmas bem sedimentados.
Portanto, tentar colocá-los em lados opostos é pretender fragilizar o argumento histórico. (...) A
mim, pessoalmente, parece que alguém está tentando dizer ao presidente George Bush que sua
política externa negligenciou as necessidades de grande parte dos países árabes e islâmicos, dos
países em desenvolvimento (...).”
(O Globo, 18/09/2001)

Considerando as diversas análises sobre os atentados terroristas contra os EUA e a leitura dos
textos acima, formule uma afirmativa que reforce a posição do autor:
(A) do primeiro texto;
(B) do segundo texto, explicitando uma característica econômica do mundo ocidental.

Questão 02
Observe o trecho da resenha jornalística sobre a obra de Josué de Castro Homens e Caranguejos:
“Somos o país do alimento, mas a maioria da população não tem o que comer. Resulta daí a
nossa tragédia existencial e política, inclusive estética, porque a existência da fome é o fenômeno
mais irracional da nossa sociedade.(...) Foi nos mangues do rio Capibaribe que Castro tomou
consciência do drama da fome, que é uma praga criada pelos homens e cujas raízes encontramse no processo de colonização(...).”
(Folha de S. Paulo, 11/08/2001)

(A) Explique a idéia de que a fome é “uma praga criada pelos homens”.
(B) Cite duas características do processo histórico de colonização que se relacionam às raízes
da fome.
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Questão 03

“Mais cedo ou mais tarde, todos os países submetidos ao jugo da globalização perversa serão
forçados a rever os termos atuais de sua dependência.”
(SANTOS, Milton. Folha de S. Paulo, 14/01/2001.)

De acordo com o texto, que revela a situação de dependência e de interdependência entre
países e regiões, identifique:
(A) dois aspectos que facilitam a integração do mundo atual;
(B) duas características de uma possível modernização econômica ou política que conduzam
à redução da dependência.
Questão 04
“Água que nasce na fonte serena do mundo
e que abre o profundo grotão
água que faz inocente riacho e deságua
na corrente do ribeirão
águas escuras dos rios
que levam a fertilidade ao sertão
águas que banham aldeias
e matam a sede da população”
(Planeta Água, Guilherme Arantes)

Na atualidade, o debate em torno da questão da utilização racional da água está em evidência.
(A) Aponte duas formas de utilização dos recursos hídricos: uma identificada e outra não
identificada nos versos acima.
(B) Cite duas ações humanas que podem comprometer a qualidade das águas.
Questão 05
Do ponto de vista da mobilidade humana, assistimos a dois movimentos da força de trabalho
no mundo globalizado: os que querem migrar, mas estão impedidos de circular livremente, e os
que desejam permanecer, mas são forçados ou induzidos ao deslocamento.
Sobre os fluxos migratórios na escala planetária, indique:
(A) uma dificuldade para as populações que desejam migrar;
(B) dois fatores que levam ao deslocamento compulsório de populações.
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Questão 06

(SPÓSITO, Eliseu Savério. A vida nas cidades. São Paulo: Contexto,1996.)

A cidade cresce horizontalmente e verticalmente. O crescimento horizontal revela a ocupação
de áreas anteriormente vazias ou utilizadas para atividades primárias. Essas áreas são divididas
em lotes que se multiplicam na periferia urbana. O crescimento vertical é demonstrado pelo
aumento da construção de edifícios bem altos. Neste contexto de crescimento das cidades do
mundo capitalista, os lotes urbanos refletem claramente seu caráter de mercadoria através de
um processo de valorização do espaço urbano.
Levando em conta a dinâmica do crescimento das cidades, marcada pela segregação socioespacial,
(A) explique como se dá o processo de valorização do espaço urbano;
(B) apresente duas medidas a serem adotadas pelo poder público para combater essa segregação.

Questão 07
Para César Benjamim, a atual crise de energia no Brasil foi artificialmente criada para alterar
nossa matriz energética na direção que o capital internacional desejava. Sobre essa questão,
escreve o autor:
“Essa alteração implicava um absurdo evidente: o Brasil devia abrir mão de sua vantagem
comparativa no setor (...). Passaríamos da hidreletricidade (...) para a termeletricidade (...)”
(Caros Amigos, junho de 2001)

O Brasil privilegia as fontes renováveis na sua matriz energética e, conforme o autor, disto não
deveria abrir mão.
Para a opção de privilegiar o setor hidrelétrico, apresente um argumento:
(A) de ordem natural;
(B) de ordem econômica.
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Questão 08
Observe o quadro abaixo.

(O Globo, 02/08/2001)

(A) Cite a causa básica da redução prevista no ritmo de crescimento da população mundial e
apresente um fator associado a essa mesma redução.
(B) Indique uma conseqüência das diferenças de ritmo de crescimento populacional para os
fluxos migratórios internacionais.
Questão 09

( Jornal do Brasil, 15/04/2001)

Devido à ocupação intensa da região das baixadas litorâneas, as lagoas, representadas na figura
acima, estão apresentando sérios problemas ambientais.
(A) Cite duas causas que têm provocado a degradação ambiental dessas lagoas.
(B) Aponte uma solução para conter o processo de degradação ambiental dessas lagoas.
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Questão 10

(NEGEF, maio/2001)

No mapa, estão indicados eixos de urbanização que se verificam no Estado do Rio de Janeiro.
A partir da análise do mapa, indique:
(A) duas modificações espaciais decorrentes do processo de urbanização no eixo 1;
(B) duas atividades que impulsionaram o aumento da urbanização no eixo 2.
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