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CADERNO DE QUESTÕES – ETAPA 3
N.o DE ORDEM:
NOME DO CANDIDATO:

N.o DE INSCRIÇÃO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Confira os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME DO CANDIDATO, que constam na etiqueta fixada em sua
carteira.
2. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 14h.
3. Após o sinal, confira se este caderno contém a Prova de Redação e 40 questões objetivas e/ou, ainda, se há algum tipo de
defeito de formatação/encadernação. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. A(s) folha(s) da Versão Definitiva
da Prova de Redação estão em separado.
4. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. A comunicação, se necessária,
somente poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. A desobediência a qualquer uma das determinações dos
fiscais poderá implicar a anulação da sua prova.
5. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar
a sala de provas depois das 17h.
6. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas.
7. Preenchimento da Folha de Respostas: No caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance
na Folha de Respostas o número correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com
mais de uma alternativa correta, a resposta a ser lançada corresponde à soma dessas alternativas
corretas. Em qualquer caso o candidato deve preencher sempre dois alvéolos: um na coluna das
dezenas e um na coluna das unidades, conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão 47,
resposta 09 (soma, no exemplo, das alternativas corretas, 01 e 08).
8. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para
Anotação das Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao
término da prova, no horário das 19h15min às 19h30min, mediante apresentação do documento de
identificação. Após esse período, não haverá devolução.
9. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de
Respostas, o Rascunho para Anotação das Respostas e a(s) Folha(s) da Versão Definitiva da Redação.
10. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões, na(s) Folha(s) da Versão Definitiva
da Redação e na Folha de Respostas são de responsabilidade do candidato.

...........................................................................................................
Corte na linha pontilhada.
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GEOGRAFIA

——————— Questão 32 ———————

——————— Questão 31 ———————
Atualmente, conflitos sociais assumem diferentes formas,
agravadas pela falência do exercício da soberania estatal em
diversas regiões do mundo, acirrando disputas étnicas e
religiosas e implicando o surgimento de grupos sectários. Com
base nessas informações, assinale o que for correto sobre
conflitos sociais.
01) No século XXI, os conflitos sociais desencadeados no
interior dos Estados superaram os ocorridos entre os
Estados. São exemplos significativos desse novo cenário a
guerra civil na Síria e a violência causada pelo tráfico de
drogas no México.
02) As intervenções capitaneadas pelos Estados Unidos e
denominadas de guerra ao terror foram ações importantes
para a estabilização do Oriente Médio e para o não
surgimento de novos grupos extremistas naquela região.
04) No continente africano, após consulta popular o Sudão do
Sul conseguiu sua independência do Sudão, porém
enfrentou conflitos armados internos ligados a disputas
étnicas, gerando instabilidade política, deslocamento de
população e problemas associados ao petróleo.
08) A Primavera Árabe foi uma onda de revoltas populares
iniciada na Tunísia, tendo como origem estrutural o
desemprego, sobretudo dos mais jovens, e a desigualdade
de renda. De início, não estava ligada diretamente a
partidos políticos ou a grupos ideológicos; foi organizada
pela própria população por meio das redes sociais.
16) As discussões sobre o conflito árabe-israelense e sobre a
Questão Palestina têm foco em questões políticas, religiosas,
econômicas. Entretanto, muitas vezes as tensões também são
de caráter socioambiental, relacionadas à escassez hídrica da
região e às fontes de água potável, como é o caso do rio
Jordão e de seus afluentes.
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A globalização reforçou (e continua a reforçar) a pressão
comercial pelo fim das barreiras à circulação de mercadorias e de
serviços. As políticas econômicas passaram a adotar a
competitividade comercial como estratégia de crescimento e de
desenvolvimento de diversos países, abandonando uma visão
mais voltada ao progresso econômico e social. Diante desse
cenário de incertezas e de intensa concorrência internacional
surgem os blocos econômicos regionais. (Texto adaptado de
OLIC, N. B.; SILVA, A. C.; LOZANO, R. Geografia. 1ª. ed.
São Paulo: Moderna, 2012. p. 532). Sobre globalização,
regionalização, integração econômica e blocos regionais,
assinale o que for correto.
01) Os processos atuais de regionalização e de globalização são
tendências que se complementam, pois a divisão em blocos
econômicos regionais revela uma estratégia de
consolidação da concorrência global. A regionalização é
uma plataforma da globalização, e esta, por sua vez,
consolida os blocos regionais e aumenta a competitividade
das empresas no mercado mundial.
02) O comércio intrarregional é mais forte entre nações em
desenvolvimento, pois estas apresentam organizações
fortalecidas. E os países desenvolvidos, por serem grandes
consumidores de produtos importados, possuem esse tipo
de comércio menos expressivo.
04) A integração de economias regionais ou a criação de um
bloco econômico passa por diversas etapas, tais como: a
Zona de Preferência Tarifária; a Zona de Livre-Comércio;
a União Aduaneira; o Mercado Comum; e a União
Econômica Monetária.
08) Embora os Estados Unidos detenham a hegemonia
estratégica e militar desde o fim da Guerra Fria, na
economia globalizada a China emerge isoladamente no
mercado mundial, sustentada pela Revolução TécnicoCientífica.
16) O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é um bloco
econômico em fase de consolidação, pois nem todas as
etapas de implantação foram concretizadas desde 1991, ano
da assinatura do Tratado de Assunção, firmado por quatro
países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
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——————— Questão 33 ———————

——————— Questão 34 ———————

Dentre os aspectos da globalização, um refere-se à forma como
novas tecnologias de circulação e de comunicação passaram a
influenciar a atuação das redes criminosas nas mais diferentes
escalas. “Assim como existem – e se expandem – as empresas
multinacionais, também as organizações criminosas se
internacionalizam, tendo um faturamento conjunto anual
superior ao das principais empresas do mundo [...] e as
atividades ilegais têm se tornado cada vez mais sofisticadas”.
(Texto adaptado de VESENTINI, J. W. Geografia: o mundo
em transição. Vol. único. São Paulo: Ática, 2012. p. 164).
Sobre redes criminosas organizadas, assinale o que for correto.

Os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão destacam-se
no cenário econômico mundial em três setores fundamentais: o
comando da produção industrial; a intensidade das trocas
comerciais e o controle sobre os mercados financeiros. Em
conjunto, essa tríade domina grande parte da produção e da
distribuição de riquezas em escala global. Assinale o que for
correto.

01) O termo máfia surgiu na Sicília (Itália), no século XIX, e
atualmente tem sido utilizado, indistintamente, para
identificar as mais diversas ramificações do crime
organizado. Do ponto de vista histórico, a máfia pode ser
caracterizada como uma associação criminosa de pessoas
que se unem por meio de pacto de sangue e juramento
secreto. A partir da década de 1970, esse tipo de organização
passou a operar em diferentes setores, impulsionado pela
globalização.
02) A maior parte do dinheiro proveniente de atividades
ilícitas, como as aplicações oriundas do tráfico de drogas e
de armas, tem como destino os paraísos fiscais, que são
países ou dependências que tributam a renda com alíquotas
muito baixas e adotam leis que protegem o sigilo relativo à
composição societária das empresas e aos depósitos em
contas numeradas.
04) Na América Latina, as redes criminosas agem
particularmente no tráfico de drogas e na lavagem de
dinheiro. Os cartéis colombianos, por exemplo, ficaram
conhecidos por administrar todo o ciclo da droga – da
produção à distribuição –, e uma das medidas implantadas
pelo Estado para combater essa prática foi a tática de
guerrilha, a partir do Plano Colômbia, financiado pelos
Estados Unidos.
08) De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU),
no final do século XX um dos principais produtos de
exportação da economia criminosa era o tráfico de
mulheres. A maioria delas era forçada a trabalhar na
Europa, principalmente para redes criminosas ligadas à
prostituição.
16) Comunidades periféricas, como as favelas, costumam ser
alvo de redes criminosas, que se aproveitam da falta de
infraestrutura básica e da ocupação desordenada dos
espaços públicos. Essas comunidades passam a ser
comandadas por narcotraficantes e também por milícias
das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), no caso do
Rio de Janeiro.

01) No que diz respeito à produção industrial, o peso da tríade
se revela no controle das tecnologias inovadoras e na
elevada produtividade das indústrias. Essas áreas
concentram tanto a produção quanto o consumo de elevada
intensidade tecnológica, tais como robôs, aeronaves,
equipamentos de comando digital, fármacos.
02) Os países dessa tríade são polos estruturadores do
comércio mundial, dominando parcelas significativas do
mercado, e mais da metade das trocas comerciais
realizadas no mundo circulam entre essas três regiões.
04) A interdependência dos mercados globalizados fez que os
bancos e os investidores dessa tríade facilitassem o acesso
ao crédito, e vários países honraram suas dívidas nos anos
2000. Dessa forma, os governos não precisaram injetar
recursos na economia para capitalizar empresas privadas.
08) A soberania do capital estatal é um dos alicerces do modelo
econômico seguido pelos países da Europa Ocidental.
16) A desconcentração industrial transformou-se em estratégia
para a recuperação da competitividade japonesa. O país
passou a incentivá-la, financiando a implantação de vários
tecnopolos fora das regiões industriais tradicionais.

——————— Questão 35 ———————
A década de 1990 foi caracterizada pela intensificação da
revolução tecnológica e dos meios de telecomunicação. O
comportamento competitivo das empresas transnacionais alcança
características hegemônicas na busca pelo domínio econômico e
pelo domínio político. Assinale o que for correto.
01) As empresas transnacionais se expandiram, procurando
reduzir ao máximo as barreiras comerciais, motivo pelo
qual seus interesses muitas vezes entraram em conflito
com os do Estado Nacional, não respeitando as leis
trabalhistas e ambientais.
02) A reorganização espacial das indústrias visava a lógicas
mais favoráveis ao capital, como a maior relação custobenefício, a exemplo daquela encontrada nos países
emergentes, com mão de obra mais barata e com
incentivos fiscais.
04) Com o esgotamento do Fordismo, os novos padrões
locacionais passaram a apontar para a concentração
espacial das indústrias, reforçando os polos produtivos das
aglomerações tradicionais.
08) A política econômica neoliberal predominou nesse
período. Recomendava-se aos países em desenvolvimento
que privatizassem suas empresas estatais, abrissem a
economia ao mercado internacional e permitissem o
incremento das trocas de mercadorias e de serviços.
16) A geração e a obtenção das tecnologias de ponta tornaramse as principais formas de domínio econômico e político,
provocando mudanças estruturais. O desemprego crescente
torna-se crônico; a pobreza aumenta, e as classes médias
perdem qualidade de vida; a fome e o desabrigo se
generalizam em todos os continentes.
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