COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE

Digiselo
MÓDULO III DO PISM – TRIÊNIO 2012-2014

G3

PROVA DE GEOGRAFIA
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou
mantendo consigo celular, e/ou aparelho e componente eletrônico.

NOTA

Se solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre, conforme Edital.
O candidato não pode usar em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos
escuros, relógio e similares.

1

Junto ao candidato, só devem permanecer documento e materiais para execução da prova.
Todo e qualquer outro material, exceto alimentos, água em garrafa transparente e
medicamentos, têm de ser colocados no saco plástico disponível, amarrado e colocado
embaixo da cadeira.

2

O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as orelhas
descobertas.

3

O candidato deve conferir se sua prova tem 5 questões. Caso haja algum problema,
solicitar a substituição de seu caderno ou página.
O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada durante
a realização da prova. Não sendo tomadas as devidas providências a respeito de sua
reclamação, solicitar a presença do Coordenador do Setor ou comunicar-se com ele, na
secretaria, ao final da prova.

4
5

Para o desenvolvimento e a resposta das questões, só será admitido usar caneta
esferográfica azul ou preta de corpo transparente.
Em todas as páginas deste caderno, é expressamente proibido conter qualquer tipo de
informação tais como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa
identificar o candidato.
O candidato não pode retirar nenhuma página deste caderno.

Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento, conforme Edital.
CORTE APENAS ESTA PÁGINA.
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ASSINATURA: ............................................................................................................................................................

INSCRIÇÃO:

–

ATENÇÃO, FISCAL: NÃO CORTAR O CANHOTO ANTES DE ETIQUETAR E CONFERIR TODAS AS PROVAS.

INSCRIÇÃO

NOME LEGÍVEL: ......................................................................................................................................................

ARBITRÁRIO

O candidato deve assinar a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade.

COLE AQUI A ETIQUETA

A duração da prova é de 4 horas. O candidato só poderá sair decorridos 1h e 30min.
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PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

Questão 1 - Leia o texto a seguir.
As ameaças da Grande Transformação (I)
Leonardo Boff

A Grande Transformação consiste na passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Ou
em outra formulação: de uma sociedade com mercado para uma sociedade só de mercado. Mercado sempre existiu na
história da humanidade, mas nunca uma sociedade só de mercado. Quer dizer, uma sociedade que coloca a economia
como o eixo estruturador único de toda a vida social, submetendo a ela a política e anulando a ética.
(...) Não se trata de qualquer tipo de mercado. É o mercado que se rege pela competição e não pela cooperação. O que
conta é o benefício econômico individual ou corporativo e não o bem comum de toda uma sociedade.
Disponível em: <http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2014/08/03/as-ameacas-da-grande-transformacao-i/>. Acesso em: 31 ago. 2014.

Observe a figura a seguir.

Fonte: Disponível em: <https://moiseslima.wordpress.com/category/mundo/>.
Acesso em: 01 set. 2014.

a) Essa figura representa um aspecto da sociedade de mercado. Cite esse aspecto.

b) Como a sociedade de mercado interfere na configuração do espaço mundial?

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 - Observe a figura e leia os textos a seguir.

Disponível em: <http://www.worldpressphoto.org/content/2014-photo-contest-press-kit-john-stanmeyer>. Acesso em:

2 set. 2014.

A massificação dos celulares é um fenômeno vivido em toda a África. Em grande parte dos países africanos, o
acesso aos telefones móveis é maior que à energia elétrica. (...)
Disponível em:<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/entrevistas/16516/celulares+sao+cada+vez+mais+importantes+na
+africa+diz+ativista+da+freedomfone.shtml>. Acesso em: 3 set. 2014.

a) Por que o continente africano é o mercado de celulares que mais cresce no mundo?

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 o seguinte texto:

A China divulgou um plano para permitir que milhões de agricultores migrem para as cidades ao longo dos
próximos anos, numa tentativa de impulsionar o crescimento econômico, que parece estar desacelerando.
(...)
O plano prevê que a China tenha cerca de 60% de seus mais de 1,3 bilhão de habitantes vivendo em áreas
urbanas até 2020, comparado com 52,6% no fim de 2012.
(...) A urbanização é um motor potente para manter o crescimento econômico num ritmo sustentável e numa
direção saudável(...).
Disponível em: <http://br.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304017604579445870559911930?tesla=y>. Acesso em: 01 set. 2014.

a) Considerando os indicadores quantitativos apontados no texto, qual é o processo intensificado por esta dinâmica
demográfica?

b) Explique a seguinte afirmativa do governo chinês: “A urbanização é um motor potente para manter o crescimento
econômico num ritmo sustentável e numa direção saudável”.

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 - Leia o texto e o mapa a seguir.

Prêmios Nobel pessimistas
Grandes nomes da economia apontam que já existe uma nova Guerra Fria que poderia contribuir para a
decadência da Europa
POR GRAÇA MAGALHÃES-RUETHER / CORRESPONDENTE

BERLIM — Desde a queda do muro de Berlim, há quase 25 anos, o perigo de uma guerra na Europa nunca foi tão
grande quanto atualmente. A conclusão é de 17 prêmios Nobel de economia, que estiveram reunidos (...) em
Lindau, no sul da Alemanha, para o seu encontro anual, mas também de Volker Rühe, ex-ministro da defesa da
Alemanha. Em uma pesquisa de opinião feita pelo jornal “Die Welt”, os gênios da economia afirmaram que já
existe uma nova Guerra Fria, o que poderia contribuir para a decadência da Europa também do ponto de vista
econômico.

Disponí
vel em:
<http://
oglobo.
globo.c
om/mu
ndo/pre
miosnobelpessimi
stas137399
91#ixzz
3Bbeu
GSWp
>.
Acesso
em: 27
ago.
2014

Disponível em: <http://www.jornalnh.com.br/_midias/jpg/2104/03/03/info_crimeia-110194.jpg>. Acesso em: 30 ago. 2014.

a) Por que a Rússia anexou a Crimeia?

b) Por que o conflito na Ucrânia está sendo considerado como a causa de uma “nova” Guerra Fria?

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 a seguir.

Texto 1
Com apenas 11 anos, Nada al-Ahdal, do Iêmen, parecia condenada ao destino de milhões de jovens mulheres
em países muçulmanos: o casamento arranjado. Mas, contrária à decisão dos pais, ela decidiu fugir de casa para
evitar o enlace. Gravou um vídeo denunciando a situação que em apenas dois dias foi visto por mais de 5,6
milhões de pessoas no YouTube. Mesmo que pouco tempo depois tenha passado a ser questionado, com
denúncias de que a família da menina já teria recusado a proposta de casamento antes mesmo de ela virar uma
celebridade, o episódio iniciou um debate sobre a liberdade das mulheres no mundo islâmico.
Fonte: Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/04/internet-por-tras-do-veu.html>. Acesso em: 1 dez. 2014.

Texto 2
“Se você digita mulher muçulmana no Google o que mais vê são imagens estereotipadas de mulheres de burca,
em um cenário de guerra ou machucadas, com hematomas, vítimas de violência doméstica”, (...). “O que não é
mostrado são aquelas de terno, mesmo que com a cabeça coberta por escolha própria, ou as antenadas nas
últimas tendências da moda, com maquiagem imaculada, mulheres admirando uma obra de arte, dando aulas,
promovendo arte de rua ou fechando negócios”.
Fonte: Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/04/internet-por-tras-do-veu.html>. Acesso em: 1 dez. 2014.

a) Com base nos textos, responda: Por que a internet está se tornando mais importante que a televisão no
desenvolvimento de identidades culturais globais?

b) Com base nos textos, explique a proposição de Manuel Castells: “A rede não garante a liberdade, mas torna mais
difícil a opressão. A censura permite identificar e punir o mensageiro, mas não pode deter a mensagem”.
Fonte: Disponível e: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2013/06/a-rede-torna-mais-dificil-a-opressao-diz-manuel-castells-4164803.html>.
Acesso em: 2 dez. 2014.

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

