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GEOGRAFIA 
 
13. A população brasileira, segundo o Censo Demográfico 2000, 
atingiu um total de 169.799.170 pessoas em 1o de agosto de 2000. A 
série histórica dos censos brasileiros revela o importante crescimento 
populacional que o País experimentou durante o Século XX, tendo 
em vista que a população foi multiplicada por quase dez vezes entre 
os censos de 1900 e 2000. 
Contudo, o crescimento relativo vem declinando consistentemente 
desde a década de 1970, tendo atingido o ritmo mais intenso de 
crescimento durante a década de 1950, quando a população 
registrou uma taxa média de incremento anual de cerca de 3,0%. A 
taxa de crescimento demográfico vem se desacelerando desde 
então, em função da acentuada redução dos níveis de fecundidade e 
de seus reflexos sobre os índices de natalidade. (Adaptado do IBGE, 
Censo Demográfico do Brasil. Rio de Janeiro: 2000, p. 29). 
a) Por que ocorreu amplo crescimento demográfico no Brasil, 
especialmente entre 1900 e 1970? 
b) Por que o crescimento relativo vem declinando consistentemente 
desde a década de 1970? 
c) Cite duas modificações na paisagem urbana que vêm ocorrendo 
com a disseminação dos enclaves fortificados. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Até 1950, o crescimento demográfico foi devido sobretudo ao 
crescimento vegetativo decorrente das altas taxas de natalidade e à 
imigração de europeus, atraídos agricultura do café. A intensificação 
do ritmo de crescimento na década de 1950 deve-se à queda das 
taxas de mortalidade provocada pelos avanços da medicina e pela 
ampliação da rede de saneamento básico, fatores associados ao 
processo de industrialização e urbanização do país, que se 
intensificou a partir desta década. A queda da mortalidade, sobretudo 
infantil, e a manutenção de elevados índices de natalidade fizeram 
com que a população brasileira passasse por um período de grande 
crescimento conhecido como “transição demográfica”. 
b) A partir da década de 70 observa-se no país uma redução das 
taxas de natalidade e dos índices de fecundidade provocada pela 
intensa urbanização do país e suas implicações no crescimento 
populacional, tais como: a maior participação da mulher no mercado 
de trabalho, o alto custo de criação dos filhos nas cidades e a difusão 
de métodos anticoncepcionais. Esses fatores foram responsáveis 
pelo declínio do crescimento relativo da população brasileira desde a 
década de 70. 
c) Aqui houve um grave erro da Universidade ao colocar na prova o 
mesmo item da questão do ano anterior sobre “enclaves fortificados”. 
O item, portanto, nada tem a ver com o enunciado da questão e pode 
ter prejudicado o desempenho dos vestibulandos, que certamente 
tentaram relacioná-lo com o enunciado da questão. 
 
14. O texto abaixo é referente à descrição de uma determinada 
formação vegetal. Leia-o com atenção e faça o que se pede. 
Vegetação localizada na zona intertropical, junto a enseadas, braços 
de mar e baías calmas, podendo avançar para o interior de estuários 
até onde a água se mantém salobra. Sujeita diariamente à ação das 
marés, seu porte varia entre arbustivo até arbóreo nos estuários. O 
sistema radicular, com raízes respiratórias pneumatóforas e raízes 
escoras, contribui para a fixação dos sedimentos. (Adaptado de 
Helmut Troppma ir, Biogeografia e meio ambiente. Rio Claro: Edição 
do Autor, 4ª ed., 1995, p. 109). 
a) Qual a formação vegetal descrita no texto acima? 
b) Por que o ecossistema dessa formação vegetal é importante para 
a manutenção da biodiversidade? 
c) Quais as ações antrópicas que estão contribuindo para a 
degradação dessa formação vegetal no território brasileiro? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Mangues. 
b) Porque são áreas importantes de reprodução (também chamados 
de “berçário” da vida marinha) e ricas em alimentos para a fauna 
marinha. 
c) Por estarem no litoral os mangues foram intensamente 
degradados pela urbanização, associada à especulação imobiliária e 
à exploração de madeira. Também a construção de portos, os 
aterros, a ocupação desordenada e a poluição contribuíram para a 
degradação dessa formação vegetal.  
 

15. A figura abaixo representa a distribuição das correntes oceânicas 
na Terra. 

 
Adaptado de Paulo Roberto Moraes, Geografia Geral e do Brasil. São 

Paulo: Harbra, 2003, p. 97. 
a) Por que existem correntes frias e correntes quentes nos oceanos? 
b) Explique a associação existente entre as correntes marítimas frias 
e o aparecimento de desertos em algumas costas continentais, como 
nos casos dos desertos do Atacama e do Calaari . 
c) O fenômeno da ressurgência está associado à existência das 
correntes marítimas. Explique por que as áreas de ressurgência são 
as mais piscosas dos oceanos. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Porque existem verdadeiros “rios” dentro dos oceanos com 
características próprias de temperatura, salinidade, velocidade e 
direção. As diferentes temperaturas devem-se às suas áreas de 
origem: altas latitudes (frias) e baixas latitudes (quentes) e a 
circulação de correntes frias e quentes entre a superfície e as 
profundezas dos oceanos. 
b) As correntes frias localizadas próximas ao litoral provocam 
precipitações no mar devido ao esfriamento das massas de ar 
úmidas que vêm do oceano, fazendo com que os ventos cheguem 
praticamente sem umidade ao continente. A corrente de Humboldt é 
responsável pela formação do deserto de Atacama no norte do Chile 
e a corrente de Benguela provoca a formação do deserto do Calaari 
na Namíbia. 
c) Porque nas áreas de ressurgência provocadas pela circulação das 
correntes marítimas existe uma grande quantidade de nutrientes – 
plânctons. A proliferação de plâncton faz com que aumente muito a 
quantidade de peixes na região, que dele se alimentam, beneficiando 
a atividade pesqueira. 
 
16. O gráfico abaixo mostra os fluxos fluviais ocorridos após 
precipitações intensas, em bacias hidrográficas com diferentes tipos 
de usos e ocupações das terras, na região dos Apalaches, na 
América do Norte. A partir disso, pergunta-se: 

 
Adaptado de David Drew, Processos Interativos Homem-Meio 

Ambiente. Rio de Janeiro: DIFEL, 1986, p. 93. 
a) Por que o fluxo é mais intenso na área agrícola? 
b) Dentre as três bacias hidrográficas representadas no gráfico, qual 
seria aquela onde os processos erosivos seriam menos intensos? 
Justifique. 
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c) Como a topografia de uma bacia hidrográfica interfere na vazão de 
um rio? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Porque foi uma área desmatada para a ocupação agrícola. Esse 
desmatamento provoca o aumento da velocidade de escoamento da 
água e conseqüentemente do fluxo fluvial. 
b) Na bacia onde predomina a floresta natural, pois a floresta serve 
como proteção ao solo, as raízes de suas árvores como fixação do 
mesmo e a serrapilheira por ela formada favorece a infiltração, 
reduzindo, portanto, o impacto e a velocidade da água e, 
conseqüentemente, minimizando os processos erosivos. 
c) Quanto mais irregular ou com maior declive a superfície, maior a 
velocidade e a vazão de um rio. Quanto mais regular e mais suave a 
superfície, menor a velocidade e a vazão de um rio. 
 
17. O gráfico a seguir indica, segundo as latitudes terrestres, as 
principais características de formação do solo. Com o auxílio do 
gráfico, faça o que se pede: 

 
Adaptado de Wilson Texeira, Maria Cristina Motta de Toledo, Thomas 
Rich Fairchild e Fábio Taioli (orgs.), Decifrando a Terra. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2000, p. 154. 
 
a) Explique como a precipitação e a quantidade de matéria orgânica 
interferem na intensidade de intemperismo da rocha e na formação 
do solo. 
b) Observa-se, no gráfico, que nas regiões equatoriais os solos são 
mais profundos e com elevados teores de alumínio. Por que isso 
ocorre? 
c) A salinização do solo é um dos principais problemas ambientais 
que atingem as sociedades modernas, pois inviabiliza a produção 
agrícola nas áreas onde a mesma ocorre. Dentre as zonas 
bioclimáticas representadas no gráfico, indique em qual delas ocorre 
o processo de salinização. Justifique sua resposta. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Quanto maior a precipitação e a quantidade de matéria orgânica, 
maior o intemperismo químico ou a desagregação das rochas, 
formando solos mais profundos. A umidade e a decomposição de 
matéria orgânica facilitam a ação intempérica. 
b) Porque nas regiões equatoriais a umidade é muito elevada, assim 
como a matéria orgânica, facilitando o processo de desagregação 
das rochas e formando solos mais profundos. A elevada evaporação 
dessas áreas facilita o acúmulo do alumínio no solo. 
c) Zonas de clima desértico e semi-árido devido à intensa 
evaporação que produz a concentração progressiva dos sais nesses 
solos. A irrigação excessiva em regiões semi-áridas também pode 
promover a concentração salina nesses solos. 
 
18. As perdas de solo são um dos problemas ambientais mais 
significativos da Terra, o que acarreta a redução das áreas cultiváveis 
e principalmente o avanço dos desertos em várias áreas do mundo. A 
partir da tabela abaixo, responda:  

Perdas de solo em diferentes tipos de uso das terras 

 
Adaptado de José Bertoni e Francisco Lombardi Neto, Conservação 

do Solo. São Paulo: Ícone, 1990. 
a) Por que as perdas de solo são significativamente mais intensas 
nas áreas ocupadas com a cultura do algodão do que nos demais 
tipos de uso da terra? 
b) Apesar de estar em constante formação, se o solo não for 
manejado de maneira adequada, não pode ser considerado um 
recurso renovável. Explique por quê. 
c) Quais os principais problemas ambientais decorrentes da erosão 
dos solos em áreas agrícolas? 
 
SOLUÇÃO: 
a) O algodoal, principalmente o arbóreo, por sua estrutura e por 
sucessivos replantios pouco protege o solo e facilita a erosão. 
b) Porque a formação do solo se dá no tempo geológico e pode durar 
até milhões de anos, enquanto um manejo inadequado pode facilitar 
a perda do solo em poucos anos, causando um desequilíbrio entre 
formação e utilização dos solos. 
c) A lixiviação ou “lavagem” dos solos pelas águas pluviais, a 
laterização ou a formação de uma crosta dura de ferrugem que 
dificulta o manuseio, o assoreamento ou a diminuição da 
profundidade dos rios e a desertificação.  
 
19. O sistema de projeção do mapa abaixo foi criado por Mercator em 
1569 com o objetivo de facilitar as navegações marítimas. Observe o 
mapa e faça o que se pede: 

 
Adaptado de Igor Moreira, O Espaço Geográfico: Geografia Geral e 
do Brasil. São Paulo: Editora Ática, 2002, p. 446. 
 
a) Segundo a projeção de Mercator, em quais porções da Terra 
representadas no mapa não ocorre distorção e onde a distorção é 
mais acentuada? 
b) A projeção de Mercator é um exemplo do grande desenvolvimento 
da cartografia no século XVI. A que contexto histórico e econômico 
está associado esse desenvolvimento da cartografia? 
c) O mapa indica três possibilidades de rotas marítimas entre as 
cidades de Montevidéu (Uruguai) e Cidade do Cabo (África do Sul). 
Identifique qual das três rotas é a menor. Justifique sua resposta. 
 
SOLUÇÃO: 
a) Não ocorre distorção nas áreas tropicais e temperadas e a 
distorção é mais acentuada nas zonas polares. 
b) Ao contexto histórico das Grandes Navegações e à necessidade 
de conhecer e explorar economicamente as novas áreas inseridas no 
processo de expansão do capitalismo comercial. 
c) A rota C devido à esfericidade da Terra e às distorções 
provocadas por qualquer projeção cartográfica. A projeção de 
Mercator é cilíndrica e no globo a linha B (que no mapa está “reta”) 
seria uma curva que apresenta uma distância maior que a necessária 
para cobrir a distância proposta. A curvatura sul é a mais próxima da 
intersecção entre a superfície do globo e um plano definido pelos 



 
 

(19) 3251-1012 
www.elitecampinas.com.br 

O ELITE RESOLVE A UNICAMP 2005 – SEGUNDA FASE – GEOGRAFIA 

 
 

3

pontos: Montevidéu, Cidade do Cabo e o centro do globo, sendo 
portanto a menor distância. 
 
20. A República Popular da China está situada na porção centro -
oriental da Ásia Oriental e o seu relevo caracteriza-se por grandes 
contrastes altimétricos, diversidade climática e grandes bacias 
hidrográficas, como as dos rios Yang-tsé-Kiang ou rio Azul e do rio 
Hoang-Ho ou rio Amarelo. A partir dessas informações e do mapa 
abaixo, faça o que se pede: 

 
a) Uma das unidades morfológicas da China é o Planalto do Tibet, 
um dos mais altos do mundo, com cotas altimétricas superiores a 
4.000 m de altitude. Por que o Planalto do Tibet é um dos mais altos 
do mundo? 
b) Por que o tipo climático predominante no norte e noroeste chinês é 
diferente do tipo climático que ocorre no sul da China? 
c) Por que o rio Hoang-Ho é chamado de rio Amarelo? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Porque nessa área há um intenso choque entre as placas da 
Eurásia e a Indo-Australiana que soergueram a Cordilheira do 
Himalaia e o Planalto do Tibet. Além disso, está em área cuja 
formação é do período terciário da era cenozóica, ou seja, por sua 
formação recente (dobramento moderno) sofreu pouco desgaste. 
b) No norte e noroeste da China o clima é árido ou semi-árido devido 
ao bloqueio das massas de ar úmidas do Oceano Índico provocado 
pela Cordilheira do Himalaia e pelo Planalto do Tibet. Já no sul o 
clima é mais quente e úmido devido à proximidade do Trópico de 
Câncer e aos ventos Moncônicos que atingem o sul e o sudeste da 
Ásia. 
c) Porque o rio Hoang-Ho atravessa regiões de solos de origem 
sedimentar chamados “loess” ou terra amarela (os sedimentos 
trazidos pelo rio tem um tom amarelado) e por isso leva o nome de 
rio Amarelo. 
 
21. O mapa abaixo representa diversas repúblicas ao norte do 
Cáucaso. A partir dele, faça o que se pede: 

 
Adaptado de Folha de S. Paulo, 04 de setembro de 2004, p. A-15. 

 
a) Por que o Cáucaso é uma região que apresenta diversos tipos de 
conflito? 

b) A Tchetchênia é uma república em guerra separatista contra a 
Rússia. Qual o principal interesse econômico e político da Rússia na 
manutenção da submissão da Tchetchênia? 
  
SOLUÇÃO: 
a) Porque o Cáucaso é uma cadeia montanhosa que separa os 
continentes europeu e asiático. É também a fronteira natural entre a 
influência da religião cristã ortodoxa ao norte e o Islamismo ao sul, 
além de riquezas econômicas como o petróleo e o gás natural da 
Bacia do Mar Cáspio. 
b) Com a submissão da Tchetchênia a Rússia impede novos levantes 
separatistas na região, mantendo sua unidade territorial, controla a 
influência muçulmana na fronteira com a Geórgia e Azerbaijão e 
mantém o acesso às riquezas econômicas da região, principalmente 
oleodutos que ligam o Mar Cáspio ao Mar Negro.  
 
22. Com base no texto abaixo, faça o que se pede: 
Darfur, no oeste do Sudão, é a bola humanitária da vez. Recebeu a 
visita de Kofi Annan e Colin Powell, cobertura especial na BBC e 
CNN, e é ‘vendida’ para o mundo como um genocídio em curso. Não 
há dúvidas de que se trata de uma calamidade de virar o estômago, 
mas há de se perguntar por que os 30 mil a 50 mil mortos de Darfur 
valem mais que os 2 milhões de vítimas no Congo, ou os 300 mil 
dizimados em Burundi, ou mesmo os 2 milhões de vítimas da guerra 
civil no sul do Sudão, que se estende desde 1983. (Adaptado de 
Eduardo Simantob, Sob fogo cruzado. Primeira Leitura. São Paulo: 
Primeira Leitura Ltda., 2004, p. 77). 
a) Analise por que os conflitos de Darfur, no Sudão, despertam o 
interesse de países como os EUA e Inglaterra. 
b) O conflito do Congo é considerado o maior conflito armado do 
continente. Quais as principais razões desse conflito? 
c) A Nigéria, o mais populoso país africano, também é palco de 
conflitos. Quais as suas principais causas? 
 
SOLUÇÃO: 
a) Porque os conflitos opõem muçulmanos no norte, que detêm o 
poder político e econômico, e negros no sul, excluídos e 
marginalizados dentro do país. Além disso, o país foi acusado de 
treinar e armar grupos terroristas árabes e na região de Darfur foram 
descobertas jazidas de petróleo. 
b) A diversidade étnica do país, são mais de 200 grupos étnicos 
diferentes, com destaque para os tutsis e os hutus, a instabilidade 
política em toda a África Central e a disputa pelas riquezas 
econômicas do país, principalmente o diamante e o cobre. 
c) A diversidade étnica do país, são mais de 250 grupos étnicos 
diferentes e a grande riqueza em petróleo e gás natural. O país é 
dividido entre o norte muçulmano onde se destacam os haussas-
fulanis e o sul cristão e animista (no sudoeste predominam os iorubas 
e no sudeste os ibos). O sudeste é a principal área de exploração de 
petróleo do país a tem chamado a atenção das grandes potências, 
principalmente os EUA. 
 
23. Leia o enunciado, observe a figura abaixo e faça o que se pede: 
No Brasil, com suas dimensões territoriais e diferenças regionais, o 
processo de ocupação territorial e consolidação do mercado teve nos 
transportes [...] um dos seus mais importantes pontos de apoio, [...] 
com forte liderança da União (do governo federal) na expansão e 
modernização do sistema de transportes. (Texto adaptado e figura de 
Josef Barat, “O setor de transportes”, em Rui de Britto Alvares 
Affonso e Pedro Luiz Barros da Silva (orgs.), Empresas Estatais e 
Federação. São Paulo: FUNDAP, 1996, p. 251 e 258). 
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a) Explique o grande crescimento do transporte rodoviário entre os 
anos de 1950 e 1970. 
b) Por que após 1970 houve um relativo crescimento de outras 
formas de transportes em relação ao transporte rodoviário? 
c) Entre meados do séc. XIX e as primeiras décadas do séc. XX, o 
transporte ferroviário predominava nos fluxos terrestres de 
mercadoria e passageiros. Quais as principais razões da atual 
deterioração desse sistema de transporte? 
 
SOLUÇÃO: 
a) A intensa industrialização do país a partir da década de 50 teve 
como principal suporte a entrada das multinacionais automobilísticas 
que, por interesses econômicos, pressionaram o governo JK a adotar 
o chamado “rodoviarismo”, ou seja, a construção de uma ampla rede 
de estradas no Brasil substituindo a malha ferroviária desenvolvida 
até então. 
b) O transporte rodoviário é mais caro que o hidroviário e o ferroviário 
e não é viável para grandes distâncias e para países de dimensões 
continentais como é o caso do Brasil. Esse encarecimento do 
transporte de carga no país prejudicou o mercado interno e as 
exportações, uma vez que os custos para o transporte são mais 
altos. Dessa maneira, nas últimas décadas, o Brasil vem investindo 
em outras formas de transporte, principalmente ferrovias e hidrovias. 
c) Os maiores investimentos dos governos no sistema rodoviário e o 
abandono e conseqüente sucateamento da malha ferroviária do país. 
 
24. Quase três décadas depois do lançamento do maior programa de 
energia renovável do mundo, o Proálcool, o setor sucroalcooleiro vive 
nova onda de otimismo e atrai investimentos de peso para o país. 
Para completar o cenário otimista, o país obteve semana passada 
vitória histórica na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra 
os subsídios da União Européia para a produção de açúcar. 
(Adaptado de Renée Pereira, “Açúcar e álcool entram em nova era 
de prosperidade”, O Estado de S. Paulo, 08 de agosto de 2004, p. 
B7). 
a) Compare a atual onda de otimismo do setor sucroalcooleiro com 
as motivações que levaram à criação do Proálcool na década de 
1970. Aponte as semelhanças e as diferenças entre esses dois 
momentos do setor sucroalcooleiro. 
b) Os subsídios praticados pelos países desenvolvidos para sua 
agricultura acarretam dificuldades para esse setor nos países 
subdesenvolvidos. Explique essas dificuldades. 
 
SOLUÇÃO: 
a) As semelhanças estão na busca de fontes de energia alternativas 
ao petróleo, renováveis e menos poluentes, e nas tentativas de 
minimizar os impactos econômicos gerados pela instabilidade do 
preço do barril de petróleo na década de 70 e atualmente. As 
diferenças estão assentadas nos subsídios do governo ao setor, 
muito maiores na década de 70 e na novidade dos carros bi-
combustíveis que provocaram essa nova onda de otimismo e 
interesse internacional no programa de energia renovável brasileiro.  
b) Com os subsídios praticados pelos países desenvolvidos aos seus 
produtores agrícolas, as exportações dos países subdesenvolvidos 
(muito dependentes ainda do setor primário) enfrentam obstáculos 
para a entrada nesses mercados. Esses obstáculos repercutem no 
crescimento econômico desses países e diminuem as chances dos 
mesmos romperem o círculo de pobreza e miséria no qual vivem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


