UFJF – MÓDULO III DO PISM – TRIÊNIO 2010-2012 – PROVA DE GEOGRAFIA
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA

Questão 1 – Leia os textos abaixo e responda.
A alienação/1
Em meus anos moços, fui caixa de banco. Recordo, entre os clientes, um fabricante de camisas. O gerente do
banco renovava suas promissórias só por piedade. O pobre camiseiro vivia em perpétua soçobra. Suas camisas
não eram ruins, mas ninguém as comprava.
Certa noite, o camiseiro foi visitado por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado. Levantou-se
de um salto.
A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima,
patriótico nome cuja sigla é U. S. A. A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos de suas camisas uma
etiqueta que dizia, e não mentia: Made in U. S. A. A terceira coisa que fez foi vender camisas feito louco. E a
quarta coisa que fez foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro.
A alienação/2
Os que mandam acreditam que melhor é quem melhor copia. A cultura oficial exalta as virtudes do macaco e do
papagaio. A alienação na America Latina: um espetáculo de circo. Importação, impostação: nossas cidades estão
cheias de arcos do triunfo, obeliscos e partenons. A Bolívia não tem mar, mas tem almirantes disfarçados de Lord
Nelson. Lima não tem chuva, mas tem telhados a duas águas e com calha. Em Manágua, uma das cidades mais
quentes do mundo, condenada a fervura perpétua, existe mansões que ostentam soberbas lareiras, e nas festas
de Somoza as damas da sociedade exibiam estolas de raposa prateada.
GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. 2 ed. Porto Alegre: LP&M. 2012. p.71

a) Por que o autor atribui aos textos o título de alienação?

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 2 – Leia os textos abaixo e responda.
O aumento do número de haitianos entrando no Brasil levou o governo federal a endurecer a imigração na
fronteira do Norte do país. O Executivo vai passar a barrar a entrada de haitianos sem visto. Só poderão ingressar
em território brasileiro aqueles que tiverem visto de trabalho emitido pela embaixada do Brasil em Porto Príncipe,
capital do Haiti. Já os haitianos que estão no território nacional terão a situação regularizada e poderão trabalhar
legalmente. A partir da adoção dessas medidas, os imigrantes ilegais serão extraditados.
Disponível em: <http://www.defesanet.com.br/fronteiras/noticia/4325/Brasil-fecha-fronteiras-para-conter--invasao--de-haitianos>. Acesso em: 8
nov. 2012. Fragmento.

O Brasil comanda a força militar da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti (Minustah)
desde junho de 2004. Os 1,2 mil soldados do País que estão no Haiti formam o maior contingente brasileiro
enviado ao exterior desde a 2ª Guerra Mundial.
Disponível em:<http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI825686-EI306,00-Entenda+a+participacao+do+Brasil+na+missao+de+paz+no+
Haiti.html>. Acesso em: 8 nov. 2012. Fragmento.

a) Qual o objetivo da missão de paz da ONU no Haiti?

b) Por que o Brasil limitou a imigração de haitianos?

c) Onde está localizado o Haiti?

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 3 – Leia os textos abaixo e responda.
Na manhã de quarta-feira passada (7/11/2012), saí apressado de casa para fazer uma entrevista em São
Cristovão. No elevador, encontrei um vizinho. Após os bons dias de praxe, ele comenta:
- O nosso Obama ganhou!
[...] Fui para o ponto de táxi pensando por que cargas d’água meu vizinho estava tão interessado na eleição
americana a ponto de acoplar seu resultado ao primeiro “bom dia” do dia.
A segunda pessoa que encontrei aquele dia foi o motorista de táxi que me levou a São Cristóvão. Ele estava
empolgado:
- E o Obama ganhou, heim? Ele é legal. É um americano diferente.
[...] Agora, me explica, por que tanto interesse na eleição do presidente dos Estados Unidos?
XEXÉO, Artur. Torcendo por Obama. Revista O Globo. Ano 9, n. 433, 11/11/2012. p.58

a) No seu pacote de estímulos à economia, Obama incluiu investimentos em energia verde, biocombustíveis
e carros elétricos. Como essa estratégia afeta o Brasil?

[...] a página editorial do Wall Street Journal, um dos mais tradicionais bastiões do conservadorismo nos Estados
Unidos, fez um editorial depois da derrota de Romney afirmando que o Partido Republicano não sobreviverá sem
adaptar suas posições à nova demografia do País.
BAUTZER, Tatiana. A vitória do homem bom. Isto É. Ano 36, n. 2244, 14/11/2012. São Paulo: Editora Três, 2012. p.63

b) Como se caracteriza a nova demografia dos Estados Unidos?

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 4 – Observe a imagem, leia o texto abaixo e responda.

Fonte: Disponível em: <http://lianaaguiar.blogspot.com.br/2012/09/independencia.html>. Acesso em: 30 set 2012.
Tradução: Catalunha, próximo Estado independente na Europa.

Mais de 1,5 milhão de pessoas saíram às ruas do centro de Barcelona para reivindicar a independência da
Catalunha. Onze de setembro é o dia da Diada de Catalunya, feriado na região, que este ano foi histórico,
segundo os catalães. Particularmente, foi emocionante ouvir os gritos de "independência", ver um mar de
senyeres estelades (as bandeiras independentistas) e ver a adesão de idosos e crianças.
Disponível em: <http://lianaaguiar.blogspot.com.br/2012/09/independencia.html>. Acesso em: 30 set. 2012. Fragmento.

a) A Catalunha é uma província de qual país?

b) O que diferencia a Catalunha do restante do país, que a faz querer se tornar um Estado independente?

c) Por que a União Europeia não apoia a independência da Catalunha?

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 5 – Leia os textos abaixo.
Texto 1
Michael Sandel, em seu livro “O que o dinheiro não compra”, cita o caso da permissão de caçar rinocerontes
negros, uma espécie em risco de extinção. Onde a caçada limitada é permitida, como na África do Sul, a
população de rinocerontes vem crescendo, pois é do interesse econômico dos fazendeiros proteger os animais
para que possam no futuro ser caçados. Já no Quênia, onde a caça é proibida, o número de rinocerontes continua
caindo em decorrência da transformação de florestas em pastagens.
Disponível em: <http://blogdofavre.ig.com.br/tag/dinheiro/>. Acesso em: 6 nov. 2012. Adaptado.

Texto 2
O planejamento turístico deve ser direcionado de uma maneira ambientalista, assegurando que a sociedade
garanta sua sobrevivência sem exceder a capacidade de seu meio ambiente, pois é deste que proveem os
recursos e o contexto para a economia e o desenvolvimento social. Sua proteção e sua melhoria devem ser os
principais objetivos de qualquer política de planejamento.
Disponível em: <www.revista.inf.br/adm07/pages/artigos/artigo03.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2012. Fragmento.

a) Baseando-se nos textos 1 e 2, elabore dois objetivos que devem constar em um plano turístico municipal.
1º. objetivo:

2º. objetivo:

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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