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ATENÇÃO:
1. Utilize somente caneta azul ou preta.
2. ESCREVA OU ASSINE SEU NOME SOMENTE NO ESPAÇO PRÓPRIO DA CAPA.
3. O espaço que está pautado nas questões é para a sua REDAÇÃO FINAL.
4. Para RASCUNHO utilize somente a folha indicada como tal.
5. NÃO FAÇA NAS DEMAIS PÁGINAS QUALQUER MARCA PARA ALÉM DO SEU TEXTO.
6. Ao final da prova, destaque e NECESSARIAMENTE leve consigo a FOLHA DE RASCUNHO.
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QUESTÃO 1 – O mapa anamórfico representa a distribuição de medalhas entre os países nas Olimpíadas de 2016.

Disponível em: http://www.viewsoftheworld.net/wp-content/uploads/2016/08/OlympicMedalMap2016.png (adaptado). Acesso em: 22 de ago. 2016.

a) Quais condicionantes geopolíticos podem ser relacionados ao acentuado contraste entre os países no que se
refere à distribuição de medalhas nos jogos olímpicos?

b) Qual o país do hemisfério meridional que se equipara com muitos países do hemisfério setentrional em
número de medalhas?

c) Explique com base nas características de sua formação territorial, por que este país alcançou um número de
medalhas similar à de muitos países do hemisfério setentrional.
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QUESTÃO 2 – Em seu alentado livro O capital no século XXI, Thomas Piketty argumenta que “quando a taxa de
remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento da produção e da renda, como ocorreu no século XIX e
parece provável que volte a ocorrer no século XXI, o capitalismo produz automaticamente desigualdades
insustentáveis, arbitrárias, que ameaçam de maneira radical os valores sobre os quais se fundam nossas
sociedades democráticas”.
Fonte: PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 9.

O gráfico a seguir representa os dados sobre distribuição de renda de um estudo da organização nãogovernamental britânica Oxfam, baseado em dados do banco Credit Suisse relativos a outubro de 2015.

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160118_riqueza_estudo_oxfam_fn>. Acesso em: 21 de ago. 2016.

a) Qual relação concernente à desigualdade social é possível estabelecer entre a afirmação de Thomas Piketty
e as informações disponibilizadas no gráfico?

b) Explique 3 causas fundamentais desta constatação.
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QUESTÃO 3 – No célebre livro Admirável Mundo Novo, de 1932,
Aldous Huxley sugere que a humanidade alcançaria um volume tal
de acesso à informação que, paradoxalmente, tornaria as pessoas
passivas. O autor estava convencido que se formaria uma cultura
baseada em desejos e necessidades efêmeros e banais. Acusava que
os segmentos mais progressistas e combativos, sempre alertas
contra as formas convencionais de tirania, “falharam por não
levarem em consideração o quase infinito apetite humano por
distrações”. Em Admirável Mundo Novo, as pessoas são controladas
por uma “liberdade” orientada para o prazer.
Um exemplo atual de controle por meio de entretenimento talvez
possa ser extraído do game Pokémon Go.
“A premissa do Pokémon Go é simplesmente que você usa seu GPS
para encontrar Pokémons no ambiente real, e então usa sua câmera
para torná-los visíveis, de modo que o mundo é ‘enriquecido’ pelo
ato de olhar, por meio da tela, para o que está atrás dela. (...)
Vivemos hoje numa distopia em que o Google e suas subsidiárias nos
movem pela cidade em direções de sua escolha, loucamente e quase
sem cessar, em busca de objetos de desejo, sejam eles um amante
no Tindr, uma tigela de ramen japonês autêntico ou aquele ilusório
Clefairy ou Picachu”.

Imagem de Pawel Kuczynski

Disponível em: <http://outraspalavras.net/mundo/pokemon-realidade-aumentada-e-o-sequestro-do-desejo/>. Acesso em: 20 ago. 2016.

a) Explique de que maneira o jogo Pokémon Go pode servir às estratégias mercadológicas de estímulo ao
consumo.

b) O Novo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa designa o verbete distopia como: qualquer representação ou
descrição de uma organização social futura caracterizada por condições de vida insuportáveis, com o objetivo de
criticar tendências da sociedade atual, ou parodiar utopias, alertando para os seus perigos; antiutopia; famosas
distopias foram concebidas por romancistas como George Orwell (1903-1950) e Aldous Huxley (1894-1963).
“Os retratos do futuro distópico do videogame sempre tenderam a uma ideia de futuro em que cada indivíduo
está isolado, sentado sozinho e quieto num quarto pequeno, conectado a um computador, somente através do
qual sua vida pode ser vivida. Ao contrário dessas previsões do futuro, vivemos hoje numa distopia em que o
Google e suas subsidiárias nos movem pela cidade em direções de sua escolha” (ibid.).
Fonte: http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/pokemon-e-o-sequestro-do-desejo. Acesso em 20 ago. 2016.

Explique o que significa considerar o Pokémon Go e outros jogos do gênero uma distopia.
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QUESTÃO 4 – O mapa mostra o “Eixo do Amazonas” do IIRSA (Iniciativa de Integração Sul-americana).

Fonte: Disponível em: <http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/mesones/corredor_mesones_muro1.pdf.> Acesso em: 19 ago. 2016

“Sobre as fronteiras atuais se sobrepõem outras, desenhadas para assegurar a
mobilidade de capital e mercadorias ou, inclusive, de tropas e equipamentos militares
que garantam respeito à propriedade privada, sem importar que esta se estabelecesse
desalojando os habitantes originais desta terra.
Com uma lógica diferente à procura dos istmos para construir canais de comunicação
entre o Atlântico e o Pacífico, como no caso dos 80 quilômetros do Canal do Panamá, o
século XXI busca rotas nos 20 mil quilômetros do território amazônico para combinar o
momento do transporte com o da extração ou produção de tudo o que potencialmente
possa se converter em ganância.
A crise ecológica da atualidade poderá crescer exponencialmente com a violência que
significa introduzir vias de comunicação modernas e eficientes em matas, bosques e
pântanos, à revelia dos povos da América Latina contra um progresso que rompe toda
expectativa de futuro.
Os horizontes estão em perigo, a moeda está no ar.”
Adaptado de Ana Esther Ceceña, 2008. fonte: http: Disponivel em: <//www.geopolitica.ws/article/territorialidad-dela-dominacion-iirsa/>. Acesso em: 19 ago. 2016.
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a) Destaque três sentidos econômicos da integração proposta pelo IIRSA.

b) Cite duas consequências que este plano de integração sul-americana tem causado aos povos e comunidades
tradicionais que habitam as regiões amazônicas, andinas e pantanosas da América do Sul.
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