UFJF – MÓDULO III DO PISM – TRIÊNIO 2013-2015 – PROVA DE GEOGRAFIA
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

Questão 1:

THAVES, Bob. Frank e Ernest. São Paulo: Devir, 2009.

(...) a Guerra Fria foi muito mais do que apenas uma disputa armamentista ou geopolítica. Ela teve uma
importante dimensão cultural, que colocou em movimento um jogo simbólico do Bem contra o Mal.
Ela mexeu com a imaginação das pessoas, criou e reforçou preconceitos, ódios e ansiedades. Nesse sentido
mais amplo, dois marcos parecem ser mais adequados quando se trata de dar à Guerra Fria o seu conteúdo
simbólico mais abrangente: o seu início foi a conquista de um novo poder, a bomba atômica, e o seu fim foi a
Guerra do Golfo (...).
Disponível em: <http://www2.tvcultura.com.br/aloescola/historia/guerrafria/guerra1/descricaopanoramica2.htm>. Acesso em: 8 nov. 2015.

a) Os Estados Unidos, ao término da Guerra Fria, escolheram outros símbolos do Mal para ocupar o lugar
que antes pertencia ao comunismo.
Cite esses dois símbolos:

Citar dois elementos que remetam aos movimentos terroristas ligados a
extremismos religiosos, ao Islamismo radical e ao narcotráfico.
b) Como os países centrais do capitalismo tentam bloquear o desenvolvimento dos países dependentes, se
valendo da bandeira ambiental?

Espera-se que o candidato demonstre que os países centrais defendem a
preservação dos recursos naturais através da difusão do desenvolvimento
sustentável, o que exige que os países dependentes não possam ter um modo de
vida semelhante aos dos países centrais, a não ser que sejam responsáveis pela
destruição do planeta Terra.

Questão 2:
Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Com aproximadamente 60 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo e as travessias em
embarcações precárias pelo Mediterrâneo nas manchetes dos jornais, está cada vez mais comum ver os termos
‘refugiado’ e ‘migrante’ confundidos, tanto nos discursos da mídia, quanto do público em geral. Mas existe alguma
diferença entre eles? E essa diferença é importante?
Sim, existe uma diferença e sim, é importante. Os dois termos têm significados diferentes e confundir os mesmos
acarreta problemas para ambas as populações.
Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-oacnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/>. Acesso em: 23 out. 2015.

a) Diferencie refugiado de migrante.

Espera-se que o candidato diferencie refugiado e migrante baseado em suas
definições: os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou
perseguições e os migrantes escolhem se deslocar não por causa de uma ameaça
direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua vida em
busca de trabalho ou educação, por reunião familiar ou por outras razões.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2015/09/artistas-transformam-em-ilustracoes-emocionantesimagem-do-menino-sirio-que-morreu-na-turquia.html>. Acesso em: 25 out. 2015.

b) Que aspecto do deslocamento mundial de refugiados e migrantes está representado nessa imagem?

Espera-se que o candidato direcione sua resposta para o aspecto do deslocamento
mundial de refugiados e migrantes: áreas de saída e chegada, dificuldades no
deslocamento, dificuldades na chegada ao destino, etc.

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:

O desempenho do mercado de trabalho americano em setembro (2015) foi decepcionante, levantando dúvidas
sobre o ritmo de expansão da economia dos EUA. A criação de empregos ficou muito abaixo do esperado, os
salários ficaram estagnados em relação a agosto e há uma fatia muito expressiva da população fora do mercado
de trabalho. Dois dos problemas são o dólar forte e o fraco crescimento global (...).
Valor Econômico, 3, 4 e 5 de outubro 2015. Sergio Lamuci, A9.

a) Como o fraco crescimento global interfere na criação de empregos nos Estados Unidos?

Espera-se que o candidato atente para o papel dos Estados Unidos na economia
mundial, principalmente como um importante exportador de produtos agrícolas e
manufaturados, entre outros. Sendo assim, se há uma diminuição no consumo
dos produtos exportados, haverá queda na produção e consequentemente
diminuição dos postos de trabalho existentes e na criação de novos.

b) Como a alta do dólar interfere positivamente no turismo no Brasil?

Espera-se que o candidato avalie que grande parte dos turistas que visitam o
Brasil provém de países com moeda mais valorizada que o Real, tornando assim
menores os custos do turismo no Brasil.

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:

Disponível em: <http://theday.co.uk/international/china-to-fund-new-railway-line-in-east-africa>. Acesso em: 16 nov. 2015. Adaptado.

a) Por que o comércio e os investimentos chineses na África configuram um novo império colonial?

A expectativa é que o candidato seja capaz de demonstrar leitura do suporte da
questão, de modo crítico. Além disso, o candidato deve explicar como a lógica
colonialista se constrói nas novas relações internacionais estabelecidas entre os
países do continente africano e a China, de modo a estabelecer um novo império
colonial.

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