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SEGUNDA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Este caderno de prova contém 2 situações de Redação das quais você deverá escolher apenas uma e,
ainda, 20 questões que deverão ser respondidas em suas respectivas folhas de respostas.

1 -  Não serão levados em consideração os rascunhos de questões ou da redação. Só será considerado o que for
escrito no espaço reservado à resolução da questão, nas folhas distribuídas especificamente para esse fim.

2 - As questões discursivas deverão ser resolvidas com objetividade; restrinja-se a responder o que lhe foi proposto.

Nada além disso será considerado. No espaço para Resolução, deve constar toda a resolução da questão,

explicitando-se o raciocínio que levou à resposta.

3 -  Os rascunhos podem ser feitos nos espaços em branco existentes após os enunciados de cada questão. Além

das folhas de respostas e rascunhos já mencionados, nenhum outro papel poderá, em qualquer hipótese, ser

utilizado.

4 -  Escreva com a máxima legibilidade. Durante a correção, em caso de dúvida quanto à grafia de qualquer palavra

ou sinal, o julgamento será feito de forma desfavorável ao candidato.

5 - O preenchimento correto das folhas de respostas é de responsabilidade do candidato. Não haverá substituição

dessas folhas.

6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal. Aquele que for

flagrado com esse tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro

aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da

prova.

Provas: Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História e Redação.

1PRIMEIRO DIA
12 de  julho de 2009

Início às 14h, com duração de 4h e 30 min



Processo Seletivo/UFU - 2009/2  -  1ª Prova Discursiva

PRIMEIRA QUESTÃO

Observe a figura.

www.geomundi.org/.../amarildo-gazeta-on-line.jpg

Com base na figura e em seus conhecimentos sobre os problemas socioambientais, responda:

A) A qual problema socioambiental refere-se a figura?

B) Cite dois exemplos de localidades no Brasil que sofrem ou sofreram com esse mesmo tipo de problema.

C) A figura retrata quatro causas para a ocorrência desse problema socioambiental. Explique cada uma delas, segundo
os sujeitos envolvidos e suas ações.

GEOGRAFIA
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Processo Seletivo/UFU - 2009/2  -  1ª Prova Discursiva

SEGUNDA QUESTÃO

Examine o mapa com atenção.

http://www.wwf.org.br/

O mapa do Brasil acima representa um bioma nacional. Tendo em vista esta afirmação, responda:

A) Qual é o bioma representado no mapa acima?

B) Quais as principais bacias hidrográficas que cruzam este bioma?

C) Qual o clima predominante neste bioma?
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Processo Seletivo/UFU - 2009/2  -  1ª Prova Discursiva

TERCEIRA QUESTÃO

A seguir, são apresentados alguns fragmentos da letra da canção “Saga da Amazônia”, de Vital Farias.

 (...)
Toda mata tem caipora para a mata vigiar
Veio caipora de fora para a mata definhar
E trouxe Dragão-De-Ferro, pra comer muita madeira
E trouxe em estilo gigante, pra acabar com a capoeira.
(...)

Mas o Dragão continua a floresta devorar
E quem habita essa mata pra onde vai se mudar???
Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá
tartaruga, pé ligeiro, corre-corre tribo dos Kamaiurá

No lugar que havia mata, hoje há perseguição
Grileiro mata posseiro só pra lhe roubar seu chão
Castanheiro, seringueiro já viraram até peão
Afora os que já morreram como ave-de-arribação
Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova
Gente enterrada no chão:

Pois mataram índio que matou grileiro que matou posseiro
Disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro
Roubou seu lugar
(...)

In: FARIAS, Vital. Sagas Brasileiras. Rio de Janeiro: Lança/Polygram, 1982. Disco de vinil.

Com base nesse texto e considerando a forma como tem se dado historicamente a ocupação do território brasileiro,
em particular na Amazônia nas últimas décadas, responda:

A) Entre os habitantes da Amazônia citados na letra da canção, quais desenvolvem atividades econômicas tradicionais,
sustentáveis e típicas dessa floresta? Como as outras atividades econômicas a que a letra faz referência ameaçam
o modo de vida e a sobrevivência desses habitantes tradicionais da floresta?

B) A letra da canção trata especificamente de conflitos entre grupos sociais com interesses diferentes e/ou opostos na
ocupação da Amazônia, no que diz respeito à preservação, à exploração e à sobrevivência da floresta, entre outros
aspectos. Todavia, conflitos entre grileiros e posseiros são comuns também em outras regiões do Brasil e estão
relacionados à distribuição da propriedade da terra.

Qual é a principal característica do Brasil responsável por esse tipo de conflito? O que se propõe para superar essa
situação histórica do território brasileiro?
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Processo Seletivo/UFU - 2009/2  -  1ª Prova Discursiva

QUARTA QUESTÃO

Os fragmentos a seguir foram extraídos de um texto publicado em um jornal de circulação nacional.

“(...) Somos intensamente bombardeados por mensagens que nos dizem que a felicidade
será alcançada pela posse do carro do ano, pela roupa da moda, pelo tênis e pelo relógio da
grande marca, pelo apartamento do condomínio exclusivo (que raramente tem o nome em
português), pelo eletrodoméstico, pelo aparelho de som, pelo computador e pelo celular de
última geração. Parece que a felicidade seria impossível há alguns anos, quando esses objetos
de desejo ainda não tinham sido inventados.

(...) Esse modelo de sociedade, moldada e avaliada por essa escala de valores, acaba
refletindo em nossas cidades. Sociedade sem alma produz cidades sem alma.

Os templos do consumo, como shopping centers e áreas de comércio, os condomínios
de apartamentos de grife, espaços nos quais se apregoa que a felicidade pode ser comprada e
encontrada, e o automóvel, um dos grandes símbolos de felicidade e sucesso, determinam o
modelo de mobilidade e todo o arranjo urbanístico.”

GRAJEW, Oded. Indicadores de bem-estar nos municípios.
Folha de S. Paulo, 15/05/2009, p. A3, Tendências/Debates.

Com base nas afirmações do autor e nos conhecimentos sobre o espaço geográfico produzido socialmente, responda:

A) Que tipos de objetos são vistos na paisagem da maioria das grandes cidades e que existem com a função de veicular
mensagens cujo objetivo é estimular o consumo de mercadorias? Cite dois exemplos.

B) Como as desigualdades sociais e econômicas características do modelo de sociedade em que vivemos, e aquelas a
que o autor se refere, podem ser observadas na comparação entre áreas residenciais da cidade?

C) De que modo a formação de importantes áreas comerciais (ou a construção dos chamados “templos do consumo”) e
o status atribuído socialmente ao automóvel influenciam a circulação ou mobilidade nas cidades?
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