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VIOLÊNCIA NO BRASIL ALCANÇA NOVO RECORDE 
E EXPÕE DESIGUALDADE NA SEGURANÇA 

Não há nenhum conflito bélico declarado no Brasil, mas matam-se mais cidadãos que em muitos países em 
guerra. Só em 2017 foram registrados 63.880 homicídios, ou seja, 175 pessoas assassinadas por dia, a um ritmo 
superior de sete por hora, segundo novos dados da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Destas mortes, 
que representam um aumento de 2,9% em comparação a 2016, 4.539 vítimas eram mulheres, e 1.133 foram 
casos de violência doméstica. Os estupros também cresceram, 8,4%: foram 60.018 naqueles 12 meses. São novos 
recordes históricos para o maior país latino-americano, onde os índices de violência não pararam de subir nos 
últimos três anos. Esse aumento delata até onde chega a desigualdade no Brasil. Na verdade, a maior parte do 
país conseguiu reduzir o número de homicídios; o aumento se concentra em apenas 12 Estados do Norte e 
Nordeste, os mais pobres do país, mas é uma alta tão intensa que acaba puxando as cifras do país inteiro. 
Enquanto São Paulo, o Estado mais rico, registra 10,7 homicídios para cada 100.000 habitantes, o Rio Grande do 
Norte, um dos mais pobres, tem 68. Assim, a média brasileira fica em 30,8 homicídios por 100.000 habitantes. Até 
agora, sempre havia estado abaixo de 30. Desses 12 Estados, geralmente cenários de batalhas entre quadrilhas 
rivais, o Acre é o segundo mais violento (63,9 homicídios por cada 100.000 habitantes), e sua capital, Rio Branco, 
é a mais sangrenta de todas (83,7). Em seguida vem o Estado do Ceará (59,1), com a segunda capital mais 
violenta do país, Fortaleza (77,3). Um percentual cada vez maior dessa violência se deve a ações concebidas 
justamente para detê-la. Os homicídios de civis pelas mãos da polícia aumentaram 21,4%: 5.144 em todo o ano, 
14 pessoas assassinadas por policiais a cada dia. O número de agentes mortos, por outro lado, diminuiu 4,9% em 
comparação a 2016, de 386 para 367 casos. 

Apesar dos números alarmantes em nível nacional, a disparidade entre as Unidades da Federação chama mais 
atenção ainda. Basta comparar a redução da taxa de homicídios na última década em estados como São 
Paulo (-46,7%), Espírito Santo (-37,2%) e Rio de Janeiro (-23,4%) com o crescimento de outros como Rio Grande do 
Norte (256,9%), Acre (93,2%), Rio Grande do Sul (58,8%) e Maranhão (121,0%). As diferenças se dão também em 
níveis regionais. Em 2016, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes chegou a quase 45 nos estados do 
Nordeste e Norte. No Sudeste, por outro lado, o valor ficava na casa dos 20, um pouco abaixo dos 25 
alcançados pelos estados do Sul. As reduções, porém, não significam que a situação em todos os estados seja 
de declínio constante. Basta analisar o caso do Rio de Janeiro, que entre 2015 e 2016 viu crescer em 18,8% a taxa 
dos homicídios. Ou do Ceará, que, apesar de ter aumentado em 86,3% nos últimos 10 anos, conseguiu uma 
diminuição percentual 13,1% na taxa de homicidos durante o último ano analisado. 

Dentre os afetados pela crescente no número de homicídios no Brasil, um grupo de destaca: o dos jovens. 
Representando 53,7% das vítimas totais no país (ou seja, 33.590 óbitos), eles ainda são majoritariamente homens. 
Mais especificamente, 94,6% deles são homens. O caso é histórico, com os jovens entre 15 e 29 anos sendo a 
principal fatia da população afetada pelos assassinatos violentos, o que não significa que o número não tem 
sofrido aumentos no período analisado pelo Atlas da Violência. Na década entre 2006 e 2016, o Brasil assistiu a 
um aumento de 23,3% nos assassinatos de seus jovens. Homicídio é a causa de 49,1% das mortes de jovens entre 
15 e 19 anos, e 46% das mortes entre 20 a 24 anos. Esse índice é bem diferente do grupo de brasileiros entre 45 e 
49 anos, por exemplo, que é de 5,5%. 

BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES... 

1. (Puccamp 2018)  O Brasil atingiu a marca recorde de 59.627  mil homicídios em 2014, uma alta de 21,9%  em 
comparação aos 48.909  óbitos registrados em 2003. A violência tornou-se um fenômeno cotidiano. Observe o 
mapa para responder à questão. 



 
A leitura do mapa e os conhecimentos sobre a dinâmica demográfica brasileira permitem afirmar que  
a) as unidades com maior crescimento da violência são as que apresentam as mais elevadas taxas de 

urbanização.    
b) os diferentes níveis de aumento da violência transformaram o país em um arquipélago sem fortes relações 

entre as partes.    
c) regiões com maiores problemas socioeconômicos apresentaram maior crescimento da violência no período.    
d) novos estudos têm demonstrado que os indicadores sociais exercem pouca influência sobre o aumento da 

violência.    
e) as diferenças territoriais, como o rural e o urbano ou o centro e a periferia, não chegam a influir no aumento 

da violência.    
   
2. (Ufrgs 2017)  Observe a figura e o quadro abaixo. 

 
Considerando a figura que apresenta a distribuição dos homicídios de mulheres por Unidade da Federação (UF), 
no Brasil, em 2013, e o quadro que indica variação dessa taxa entre 2006 e 2013, depois de promulgada a Lei 



Maria da Penha, assinale a alternativa correta.  
a) As taxas de homicídios têm distribuição uniforme nas UFs.    
b) As taxas de homicídios não sofreram redução, uma vez que houve registros de mortes em todas as UFs.    
c) A tendência de violência no Norte do país é evidenciada pelo crescimento uniforme das taxas, em todas as 

UFs da região.    
d) Acre, Goiás, Alagoas e Espírito Santo apresentaram, em 2013, taxas de homicídios duas vezes maiores que o 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.    
e) Cinco UFs registraram quedas nas taxas de homicídios, três delas no Sudeste do país.     
   
3. (Mackenzie 2011)  A distribuição desigual de equipamentos públicos e serviços essenciais no espaço urbano 
cria áreas privilegiadas e áreas de escassez desses recursos. Nesta última situação, verifica-se, para o território, a 
condição de pobreza. A reportagem “Metrópole para poucos” é farta em exemplos paulistanos, como o bairro 
do Tatuapé no primeiro caso e o bairro do Jardim Pantanal no segundo. O professor Milton Santos enfatiza que 
pessoas dotadas de condições físicas, intelectuais e até salariais equivalentes não dispõem das mesmas 
possibilidades, caso vivam em diferentes pontos do território. Moradores de áreas privilegiadas pela distribuição 
de equipamentos de saúde, de educação, de cultura, etc. têm suas potencialidades sociais e econômicas 
aumentadas, uma vez que têm o acesso facilitado a esses serviços. Já aqueles que vivem em áreas de escassez 
ou inexistência de tais recursos tendem a se empobrecer a cada dia, à medida que necessitam de mais recursos 
próprios para usufruir tais serviços. Tais dificuldades comprometem ainda mais sua condição social e sua 
formação cultural. 

 
A partir do texto e observando o mapa, considere as afirmações I, II, III e IV. 
I. O problema apresentado no texto é comum em cidades industrializadas como Rio de Janeiro e Porto Alegre, 

mas também pode ser verificável em outras cidades brasileiras, como Fortaleza e Santos, com menores índices 
de industrialização. 

II. O traçado e a abrangência das linhas de metrô em São Paulo não confirmam as desigualdades apontadas no 
texto. 

III. Os casos de homicídios dolosos afetam muito mais a população das áreas mais ricas, mais vulnerável aos 
assaltos, principal causa desse tipo de violência. 

IV. As desigualdades da relação centro-periferia podem ser observadas tanto na distribuição espacial dos 
equipamentos urbanos quanto nas representações de fenômenos sociais, como no caso da violência. 

Assinale a alternativa que contenha apenas afirmativas corretas.  
a) I e II    
b) II e III    
c) II e IV    
d) I e IV    
e) I e III    



   
4. (Pucrj 2010)  O Índice de Exclusão Social, criado em 2002, sintetiza a situação de cada município brasileiro no 
que se refere à renda familiar, taxa de emprego, desigualdade de renda, taxa de alfabetização e de 
escolarização, porcentagem de jovens e número de homicídios. Entre as regiões brasileiras, foi identificada uma 
grande desigualdade: o Norte e o Nordeste são caracterizados como “selvas de exclusão”, enquanto o Centro 
Sul abriga os “acampamentos de inclusão” e “novas formas de exclusão social”. 

Essas novas formas de exclusão encontradas no Centro Sul, típicas das grandes cidades, podem ser identificadas, 
principalmente, por  
a) inserção precária no mercado de trabalho, violência urbana, segregação socioespacial.    
b) baixos níveis de renda, precária escolarização e elevadas taxas de migração campo-cidade.    
c) reduzidos graus de consumo, limitada oferta de bens culturais e desestruturação do emprego formal.    
d) elevação das taxas de mortalidade, evasão de pessoal qualificado e redução da desigualdade.    
e) ingresso da mulher no mercado de trabalho, redução da renda da classe média, segregação racial.    
  

Gabarito:   
Resposta da questão 1: 

 [C] 
A alternativa [C] está correta porque os estados com menor índice de crescimento econômico registram a maior elevação da violência. As 
alternativas incorretas são: [A], porque a maior urbanização ocorre no centro-sul e, portanto, com menor espectro da violência; [B], porque 

há relação entre as regiões; [D], porque indicadores sociais refletem diretamente sobre os indicadores da violência; [E], porque a segregação 
socioespacial influencia diretamente os índices de violência.   

Resposta da questão 2: 
 [E] 

O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, inclusive quanto à violência de gênero contra as mulheres. Conforme a análise do mapa e 
tabela, cinco estados, Rondônia, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram quedas nas taxas de homicídios de 

mulheres. Portanto, três da região Sudeste.   
Resposta da questão 3: 

 [D] 
I. CORRETA – O texto evidencia o processo de segregação do espaço urbano, que é mais facilmente identificável em cidades médias e 

metrópoles. 
II. INCORRETA – As linhas de metrô atendem às áreas centrais cuja valorização se faz em razão da presença de maior poder aquisitivo e zonas 

comerciais. 
III. INCORRETA – Os homicídios tem maior registro de ocorrência em áreas de menor poder aquisitivo. 

IV. CORRETA – A segregação social da cidade se concretiza na desigual distribuição da infraestrutura, equipamentos urbanos, serviços 
públicos, dentre outros.   
Resposta da questão 4: 

 [A] 
As regiões Norte e Nordeste do Brasil são antigas em termos de problemas que são bem conhecidos: analfabetismo, baixos níveis de renda e 

atendimento de saúde precário, especialmente entre migrantes, analfabetos, mulheres, famílias numerosas e população negra. A região 
Centro Sul, mostra uma condição de inclusão parcial, demandando certo nível de capacitação que acaba restringindo a plena 

capacidade de empregar pessoas e gerar riqueza, fato que associado aos altos custos da moradia, favorece a periferização e favelização 
da população, gerando violência e novas formas de exclusão ( de moradia, de consumo, de cidadania e boa qualificação) ou também 

conhecida como inclusão perversa. 

A alternativa [B] é falsa, no Centro-Sul, os níveis de renda, em geral, são altos. 

A alternativa [C] é falsa, no Centro-Sul é maior a oferta de bens de consumo e culturais e emprego formal. 

A alternativa [D] é falsa, as taxas de mortalidade tendem a queda, a área é atrativa de mão de obra qualificada, porém com aumento da 
desigualdade. 

A alternativa [E] é falsa, o ingresso da mulher no mercado de trabalho é uma inclusão social.   

AUMENTO DA MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL 
E O MAPA DA FOME 

Seis em cada dez crianças no Brasil vivem na pobreza, diz Unicef O levantamento também mostra que 18 milhões de meninas e meninos vivem com 
menos de R$ 346 per capita por mês na zona urbana e R$ 269 na zona rural.  

Seis em cada dez crianças no Brasil vivem na pobreza, de acordo com estudo inédito apresentado hoje (14) pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). São crianças e adolescentes até 17 anos que são 
monetariamente pobres e/ou estão privados de um ou mais direitos, como educação, informação, água, 



saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. O levantamento, feito com base na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015, mostra que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do 
total, são afetados pela pobreza monetária, vivem com menos de R$ 346 per capita por mês na zona urbana e 
R$ 269 na zona rural. Desses, 6 milhões, o equivalente a 11,2%, têm privação apenas de renda. Já os outros 12 
milhões, ou 23,1%, além de viverem com renda insuficiente, têm um ou mais direitos negados. Somam-se a essas 
crianças e adolescentes, mais de 14 milhões de meninas e meninos que não são monetariamente pobres, mas 
têm um ou mais direitos negados. Juntos, os dois grupos representam 61% das crianças e adolescentes do país. 
“Para entender a pobreza, é preciso ir além da renda e analisar se meninas e meninos têm seus direitos 
fundamentais garantidos”, diz a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, no estudo. “Incluir a privação 
de direitos como uma das faces da pobreza não é comum nas análises tradicionais sobre o tema, mas é 
essencial para dar destaque a problemas graves que afetam meninas e meninos e colocam em risco seu bem-
estar”. 

Os dados analisados evidenciam desigualdades. O acesso aos direitos varia, entre outros fatores, de acordo com 
o local onde as crianças e adolescentes moram e com a cor. O percentual de meninas e meninos da zona rural 
que não têm direitos garantidos é o dobro daquele nas áreas urbanas, 87,5% contra 41,6%. Meninas e meninos 
negros registram uma taxa de privação de 58,3%, entre crianças e adolescentes brancos, não passa de 40%. As 
regiões Norte e Nordeste aparecem com os maiores índices de privação de direitos – com exceção de moradia, 
em que a região Sudeste supera o Nordeste. “As desigualdades de acesso a direitos entre negros e brancos 
ficam expressas neste estudo e são um dos principais aspectos que devem ser analisados quando se fala em 
redução da pobreza”, diz o texto, que acrescenta: “É preciso trabalhar mais e com maior precisão no desenho 
de políticas públicas e programas para crianças e adolescentes negros, com alocação suficiente de recursos 
orçamentários para que tenham acesso a todos os serviços, especialmente nas Regiões Norte e Nordeste”. O 
estudo mostra ainda que, no Brasil, entre as crianças que vivem na pobreza, seja por privação de renda ou de 
direitos, 13,9 mil não têm acesso a nenhum dos seis direitos analisados pelo estudo, “estão completamente à 
margem de políticas públicas”, diz o texto. 

Os resultados mostram que, das 61% de crianças e adolescentes brasileiros que vivem na pobreza, 49,7% têm um 
ou mais direitos negados. Muitas dessas meninas e desses meninos estão expostos a mais de uma privação 
simultaneamente. Em média, tiveram 1,7 privação. Há 14,7 milhões de meninas e meninos com apenas uma, 7,3 
milhões com duas e 4,5 milhões com três ou mais privações. O Unicef classifica as privações como intermediárias, 
quando há acesso, mas limitado ou com má qualidade a cada um dos direitos; e extrema, quando não há 
nenhum acesso ao direito. O saneamento é a privação que afeta o maior número de crianças e adolescentes, 
seja intermediária ou extrema, atingindo 13,3 milhões, seguido por educação, com 8,8 milhões; água, 7,6 milhões; 
informação, 6,8 milhões; moradia, 5,9 milhões; e proteção contra o trabalho infantil, 2,5 milhões. Comparando os 
dados de 2005 e 2015, o Unicef conclui que a pobreza monetária na infância e na adolescência foi reduzida no 
Brasil na última década, “mas as múltiplas privações a que meninas e meninos estão sujeitos não diminuíram em 
igual proporção”, diz o estudo. 

Educação: 20,3% das crianças e dos adolescentes de 4 a 17 anos têm o direito à educação violado. Os dados 
mostram que 13,8% estão na escola, mas são analfabetos ou estão em atraso escolar, estando em privação 
intermediária e 6,5% estão fora da escola, em privação extrema. Informação: 25,7% da população de 10 a 17 
anos não tiveram acesso à internet nos últimos três meses antes da coleta da Pnad 2015, sendo considerados 
privados de informação; 24,5% não acessaram à internet, mas têm televisão em casa, estando em privação 
intermediária; 1,3% não acessou a rede e não tem televisão em casa, estando em privação extrema. Entre eles, 
500 mil meninas e meninos não têm acesso a nenhum meio de comunicação em casa, seja rádio, televisão ou 
internet. Trabalho infantil: 6,2% das crianças e dos adolescentes de 5 a 17 anos exercem trabalho infantil 
doméstico ou remunerado; 3% das crianças de 5 a 9 anos e 7,4% de 10 a 13 anos, faixas etárias em que é ilegal, 
trabalham. Entre aqueles de 14 a 17 anos, 8,4% trabalham mais de 20 horas semanais, ou seja, acima do que 
determina a lei. Moradia: 11% vivem em uma casa com quatro ou mais pessoas por dormitório e cujas paredes e 
tetos são de material inadequado; 6,8% vivem em casas de teto de madeira reaproveitada e quatro pessoas por 
quarto, em privação intermediária; e 4,2% em casas com cinco ou mais por dormitórios e teto de palha, em 
privação extrema. Água: 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm o direito à água garantido; 7,5% têm 
água em casa, mas não filtrada ou procedente de fonte segura, estando em privação intermediária; e 6,8% não 
contam com sistema de água dentro de suas casas, estando em privação extrema. Saneamento: 24,8% das 
crianças e dos adolescentes estão em privação de saneamento; 21,9% das meninas e dos meninos brasileiros 



vivem em domicílios com apenas fossas rudimentares, uma vala ou esgoto sem tratamento; 3,1% não têm 
sanitário em casa. 

BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES... 

1. (Pucpr 2015)  Há poucos meses, dados do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
indicaram a redução da fome no Brasil, fazendo com que o país deixasse de figurar no Mapa Mundial da Fome 
em 2014. No entanto, historicamente, o Brasil sempre foi tratado como um país com diversos problemas no 
referido tema. Uma referência no assunto é o livro “Geografia da Fome”, de Josué de Castro, de onde se 
reproduz a citação a seguir: 
“O país abrange pelo menos cinco diferentes áreas alimentares, cada uma delas dispondo de recursos típicos, 
com sua dieta habitual apoiada em determinados produtos regionais e com seus efetivos humanos refletindo em 
muitas de suas características, tanto somáticas como psíquicas, tanto biológicas como culturais, a influência 
marcante dos seus tipos de dieta. Cinco áreas bem caracterizadas e assim distribuídas: 1) Área da Amazônia; 2) 
Área da Mata do Nordeste; 3) Área do Sertão do Nordeste; 4) Área do Centro-Oeste; 5) Área do Extremo Sul. 
Felizmente, dessas cinco áreas, nem todas são, a rigor, áreas de fome [...] Consideramos áreas de fome aquelas 
em que pelo menos a metade da população apresenta nítidas manifestações carenciais no seu estado de 
nutrição, sejam estas manifestações permanentes (áreas de fome endêmica), sejam transitórias (áreas de 
epidemia de fome)”. 
Com base no texto e em seus conhecimentos prévios, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) A área do sertão nordestino era caracterizada até então como uma região de fome endêmica, devido, 

principalmente, aos períodos de forte seca e consequente crise da produção agropecuária.    
b) Áreas de fome endêmica podem ser definidas como regiões de fome constante ou de repetidas crises de 

fome, onde o problema se instalou de tal forma que se tornou sua marca característica.    
c) Dentre as cinco diferentes áreas mencionadas no texto citado e que formam o mosaico alimentar brasileiro, 

pode-se afirmar que a Área Amazônica, a da Mata no Nordeste e a do Sertão Nordestino, historicamente, são 
as que se apresentam como regiões mais críticas no que se refere ao acesso à alimentação.    

d) Para Josué de Castro, um aspecto importante para caracterizar uma área como sendo uma área de fome é 
seu aspecto demográfico, com uma parcela superior à metade da população do local com algum tipo de 
deficiência alimentar.    

e) A área do extremo sul, marcada por uma fraca industrialização, implementação desigual de recursos do 
Estado e crises de produção de alimentos, sempre foi caracterizada por um estado de fome endêmica.    

   
2. (Enem 2003)  Leia o texto I de Josué de Castro, publicado em 1947. 
O Brasil, como país subdesenvolvido, em fase de acelerado processo de industrialização não conseguiu ainda se 
libertar da fome. 
Os baixos índices de produtividade agrícola se constituíram como fatores de base no condicionamento de um 
abastecimento alimentar insuficiente e inadequado às necessidades alimentares do nosso povo. 
 (Adaptado de Josué de Castro. Geografia da Fome.) 
Leia o texto II sobre a fome no Brasil, publicado em 2001. 
Uma das evidências contidas no mapa da fome consiste na constatação de que o problema alimentar no Brasil 
não reside na disponibilidade e produção interna de grãos e dos produtos tradicionalmente consumidos no País, 
mas antes no descompasso entre o poder aquisitivo de ampla parcela da população e o custo de aquisição de 
uma quantidade de alimentos compatível com as necessidades do trabalhador e de sua família. 
 (http://www.mct.gov.br) 
Comparando os textos I e II podemos concluir que a PERSISTÊNCIA da fome no Brasil resulta principalmente  
a) da renda insuficiente dos trabalhadores.    
b) de uma rede de transporte insuficiente.    
c) da carência de terras produtivas.    
d) do processo de industrialização.    
e) da pequena produção de grãos.    
   
3. (Uerj 2018)  O Programa Fome Zero em seu primeiro ano (2003) quase dobrou a meta, atendendo 1,9 milhão 
de famílias. O Programa Bolsa Família, que também integra o Fome Zero, foi classificado pelo jornal americano 
The New York Times como o maior programa do mundo de transferência de renda. Esse programa atendeu 
cerca de 3,6 milhões de pessoas com uma bolsa de R$ 72,81 em média por mês. A distribuição de cestas básicas 
chegou a mais de 250 mil famílias, levando comida para cerca de 1,3 milhão de pessoas. Já as compras da 



agricultura familiar, além de garantirem a produção e a comercialização dos produtos, estão ampliando a 
renda de cerca de 6,4 mil famílias, beneficiando mais de 32 mil pessoas. Além disso, mais de 290 mil famílias estão 
incluídas nos programas de distribuição emergencial de água ou no programa de cisternas. 
Adaptado de correiodobrasil.com.br, 07/01/2004. 
O Programa Fome Zero integrou ações governamentais destinadas à melhoria das condições de vida de 
segmentos específicos da sociedade brasileira. 
Um dos principais resultados desse programa, a médio prazo, foi:  
a) redução da mortalidade infantil    
b) erradicação do desemprego rural    
c) estabilização da migração populacional    
d) redistribuição do operariado qualificado    
   
4. (Usf 2018)  Observe os dados a seguir que classificam os locais do Brasil em dez melhores e dez piores em 
coleta e tratamento de esgoto. 

MELHORES 

1. Santos – SP 

2. Uberlândia – MG 

3. Franca – SP 

4. Jundiaí – SP 

5. Curitiba – PR 

6. Ribeirão Preto – SP 

7. Maringá – SP 

8. Sorocaba – SP 

9. Niterói – RJ 

10. Londrina – PR 

PIORES 

72. Canoas – RS 

73. Jaboatão – PE 

74. Macapá – AP 

75. Ananindeua – PA 

76. Nova Iguaçu – RJ 

77. Belém – PA 

78. São João de Meriti – 
RJ 

79. Belford Roxo – RJ 

80. Duque de Caxias – RJ 

81. Porto Velho – RO 

O tema em evidência na questão impacta diretamente o(a)   
a) analfabetismo funcional.     
b) urbanização.     
c) taxa de fecundidade.     
d) mortalidade infantil.     
e) desemprego.    

 Gabarito:   
Resposta da questão 1: 

 [E] 
A afirmativa [E] está incorreta porque a área do extremo sul caracteriza-se por maior desenvolvimento econômico, políticas 

públicas mais assertivas e ausência da fome endêmica.   
Resposta da questão 2: 

 [A] 
O Brasil, historicamente, mantém a renda excessivamente concentrada nas mãos de poucos habitantes. Pouco ou nada 

adiantará o Estado promover políticas públicas de educação e saúde se não forem promovidas mudanças que propiciem 
uma melhor distribuição de renda. 

A alternativa [B] é falsa: muito embora a rede de transportes no Brasil esteja apoiada nas rodovias, ela é suficiente; 
A alternativa [C] é falsa: há muita terra produtiva no país; 

A alternativa [D] é falsa: a industrialização tende a melhorar a condição de vida e renda do trabalhador; 
A alternativa [E] é falsa: a produção brasileira de grãos é alta.   

Resposta da questão 3: 
 [A] 

No Brasil, a partir dos anos 2000, com o crescimento da economia, geração de empregos e programas de transferência 
condicionada de renda (Fome Zero e, posteriormente, o Bolsa Família), houve uma redução da subnutrição, da mortalidade 

infantil, da pobreza e da extrema pobreza, além de um aumento dos contingentes das classes médias (C, B e parte da A). 
Todavia, com a crise econômica e política a partir de 2014, vários indicadores sociais tiveram um retrocesso.   



Resposta da questão 4: 
 [D] 

A alternativa [D] está correta porque as doenças mais comuns – diarreia, malária, pneumonia – causadoras dos óbitos de 
crianças são resultado da falta de coleta e/ou tratamento de esgoto. As alternativas seguintes são incorretas porque embora 

as condições de insalubridade tenham impactos sobre a população, o efeito direto ocorre sobre a mortalidade infantil.    

DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 
As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas 
endêmicas em populações de baixa renda. Essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis e 
investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e em seu controle. As doenças tropicais, 
como a malária, a doença de Chagas, a doença do sono (tripanossomíase humana africana, THA), 
a leishmaniose visceral (LV), a filariose linfática, o dengue e a esquistossomose continuam sendo algumas das 
principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Estas enfermidades, conhecidas como 
doenças negligenciadas, incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma necessidade médica 
importante que permanece não atendida. Embora as doenças tropicais e a tuberculose sejam responsáveis por 
11,4% da carga global de doença, apenas 21 (1,3%) dos 1.556 novos medicamentos registrados entre 1975 e 
2004, foram desenvolvidos especificamente para essas doenças. Portanto, 1.535 medicamentos foram 
registrados para outras doenças. 
As doenças negligenciadas são um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre as populações 
pobres da África, Ásia e América Latina. Juntas, causam entre 500 mil e 1 milhão de óbitos anualmente. As 
medidas preventivas e o tratamento para algumas dessas moléstias são conhecidos, mas não são disponíveis 
universalmente nas áreas mais pobres do mundo. Em alguns casos, o tratamento é relativamente barato. Em 
comparação às doenças negligenciadas, as três grandes enfermidades (Aids, tuberculose e malária), 
geralmente recebem mais recursos, inclusive para pesquisa. As doenças negligenciadas podem também tornar 
a Aids e a tuberculose mais letais. 
Um estudo recente sobre o financiamento mundial de inovação para doenças negligenciadas (G-Finder2, na 
sigla em inglês) revelou que menos de 5% deste financiamento foram investidos no grupo das doenças 
extremamente negligenciadas, ou seja, doença do sono, leishmaniose visceral e doença de Chagas, ainda que 
mais de 500 milhões de pessoas sejam ameaçadas por estas três doenças parasitárias. As doenças 
negligenciadas são um problema global de saúde pública, mas a P&D das indústrias farmacêuticas é orientada 
quase sempre pelo lucro, estando o setor industrial privado focado nas doenças globais para as quais 
medicamentos podem ser produzidos e comercializados com geração de lucros. Com baixo poder aquisitivo e 
sem influência política, os pacientes e sistemas de saúde mais pobres não conseguem gerar o retorno financeiro 
exigido pela maior parte das empresas voltadas ao lucro. 
Esse cenário levou à criação da iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi), uma 
organização de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos que trabalha com a finalidade de oferecer novos 
tratamentos para doenças negligenciadas, em particular, para a doença do sono (tripanossomíase humana 
africana), doença de Chagas, leishmaniose, infecções por helmintos específicos (filariais), malária e HIV 
pediátrico. Desde a sua criação em 2003, a DNDi disponibilizou seis tratamentos: dois antimaláricos de dose fixa 
(ASAQ e ASMQ), a terapia combinada de nifurtimox e eflornitina (NECT) para a fase avançada da doença do 
sono, a terapia combinada à base de estibogluconato de sódio e paromomicina (SSG & PM) para a 
leishmaniose visceral na África, um conjunto de terapias de combinação para a leishmaniose visceral na Ásia e 
uma  dosagem pediátrica do benznidazol para a doença de Chagas. O escritório regional da DNDi na América 
Latina está sediado no Rio de Janeiro, onde funciona desde 2004. E a Fiocruz tem sido um importante parceiro 
da DNDi. Após seu lançamento, em abril de 2008, a DNDi e o Instituto de Tecnolgia em Fármacos 
(Farmanguinhos/Fiocruz) concluíram a transferência de tecnologia do ASMQ para a empresa farmacêutic Cipla, 
na Índia. Atualmente, um estúdio clínico multicêntrico de fase 4 avalia o ASMQ como possível alternativa para o 
tratamento da malária na África. 
No fim de 2012, a Fundação anunciou a assinatura de um acordo colaborativo para o desenvolvimento de 
novos medicamentos e vacinas para  doenças negligenciadas típicas dos trópicos. A parceria terá início com a 
produção de um medicamento para o combate à malária cerebral, que ocorre quando o protozoário causador 
da doença adere às paredes dos vasos sanguíneos na região do cérebro, o que resulta na obstrução do fluxo 
sanguíneo. 

 



BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES... 

1. Questão(UFMG) A tuberculose é uma doença que pode ser controlada. Observe este gráfico, em que está 
representada a incidência de tuberculose no Brasil: 
 

 
 
Considerando-se as informações desse gráfico, todos os seguintes fatores explicam a curva que caracteriza as 
décadas de 80 e 90, EXCETO.  
a) Alto custo do diagnóstico e uso de antibióticos ineficientes. 
b) Aumento da desnutrição e da pobreza e queda na qualidade das moradias como consequência da política 
social. 
c) A ocorrência de AIDS tornando os pacientes mais susceptíveis ao bacilo. 
d) Movimentos migratórios da população humana e consequente dispersão do bacilo por várias regiões. 
 
2. Questão(Enem 2011) Observe o mapa abaixo: 

 
O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do 
Sul, a malária pode ser classificada como 
a) endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. 
b) peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. 
c) epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. 
d) surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. 
e) pandemia, pois ocorre em todo o continente. 



 
3. Questão (UFMG) 
Observe este gráfico, em que está descrita a variação do nível da água de um rio que passa pelo centro de 
uma grande cidade em direção à periferia e zona rural, após um período de forte chuva: 
 

 
A variação do nível da água desse rio pode explicar: 
a) a redução da incidência de leptospirose no centro da cidade, devido à diluição da urina de ratos. 
b) a redução de moluscos transmissores de  esquistossomose na zona rural, devido ao aumento da correnteza. 
c) o aumento de casos de disenteria na periferia, devido ao nivelamento das águas de cisternas com as de 
fossas. 
d) o aumento de casos de leishmaniose na zona rural, devido à formação de poças d’água, onde se desenvolve 
o mosquito vetor. 
 
4. Questão(UFMG) Analise estes gráficos, em que estão representados surtos epidêmicos de algumas 
doenças no Brasil: 

 



Considerando-se as doenças indicadas, é INCORRETO afirmar que os índices de 
casos registrados no período definido nos gráficos podem ser explicados 
a) pelo incentivo ao ecoturismo e à reforma agrária. 
b) pela coordenação das ações do Governo no tratamento dos doentes. 
c) pela coleta irregular de dados pelos agentes públicos de saúde. 
d) pela falta de estrutura de saneamento básico e coleta de lixo. 
 

Gabarito:  
1-A 
2-A 
3-C 
4-A 

 “O homem, com suas nobres qualidades, ainda carrega no corpo a marca 
indelével de sua origem modesta.” Charles Darwin 

Boa prova. Éber 

TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO 
Parte considerável da região Nordeste brasileira convive historicamente com o problema da seca. 
Especificamente a região conhecida como semiárido, que abrange a maior parte do sertão e do agreste 
nordestinos, se encontra nessa situação. Traduzindo em números o tamanho do semiárido, essa região abrange 
57% da área total do Nordeste e, aproximadamente, 40% da população. No semiárido, a precipitação média 
anual é inferior a 800 mm. Essa convivência forçada foi e é uma das maiores preocupações da população do 
semiárido nordestino, grande parte vivendo da agricultura e da pecuária em pequenas propriedades familiares, 
que, por causa dos baixos índices pluviométricos em muitos anos não consegue produzir alimentos sequer para 
garantir a segurança alimentar de suas famílias. Nos três últimos séculos, registros acerca dos eventos climáticas 
ocorridos na região se tornaram mais confiáveis e, nesse período, houve por volta de 85 anos de chuvas 
escassas, inexistentes ou mal distribuídas no semiárido nordestino (Gomes, 2001).À escassez ou má distribuição 
das chuvas, soma-se o fato de aproximadamente 10 milhões de pessoas viverem nos dias de hoje no semiárido 
nordestino da agricultura e da pecuária tradicionais, atividades muito vulneráveis às secas tão frequentes nessa 
região.  Por causa dessa adversidade climática enfrentada pela população do semiárido, essa região foi alvo da 
atenção governamental ao longo da história brasileira desde a independência, cuja intenção sempre gravitou 
em torno da missão de melhorar a vida do homem sertanejo na sua difícil lide com as vicissitudes climáticas.  
Ao longo do século XX órgãos foram criados para lidar com a questão da seca, programas foram elaborados e 
obras foram executadas. Entretanto, regra geral, os resultados foram aquém do esperado e a vida pouco 
mudou no semiárido. A situação resultante da combinação entre a incapacidade do poder público de alterar 
substancialmente a situação do semiárido e interesses clientelistas de determinados grupos que se beneficiavam 
dos programas e obras promovidas pelo governo para minorar os efeitos da seca sobre o semiárido foi bem 
descrita por Celso Furtado e batizada por ele de “indústria da seca”. Em tempos recentes novos programas têm 
sido elaborados – o programa Cisternas por exemplo – e ideias antigas resgatadas com a promessa de contribuir 
para a melhorar a vida no semiárido. Com relação a ideias antigas, uma das mais conhecidas e que está sendo 
executada atualmente é a da transposição do Rio São Francisco. O caminho para se chegar ao atual projeto, 
cujo nome oficial é “Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”, foi longo e tortuoso, com o projeto de transposição sendo proposto, abandonado, reformulado e 
proposto novamente em contextos diferentes e com, às vezes, grande intervalo de tempo entre uma proposta e 
outra. A primeira vez que a transposição do São Francisco foi aventada (algum tempo antes, D. João VI havia 
mandado estudar a possibilidade da transposição, mas não há registro de proposta efetiva de realização do 
projeto) ocorreu em 1847, quando o engenheiro cearense Marcos de Macedo, deputado pelo estado de Ceará, 
apresentou ao Imperador Dom Pedro II a ideia de transpor as águas do Rio São Francisco para amenizar os 
problemas gerados pela seca nordestina. Nada foi realizado. A fase atual em que se encontra à ideia de 
transposição de parte das águas do Rio São Francisco como solução para amenizar os efeitos da seca sobre 
parte do semiárido nordestino. Logo no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 
2006, a ideia da transposição re-emerge e o presidente Lula incumbe o então ministro da Integração Nacional, 
Ciro Gomes, a executar a obra. Apesar da grande polêmica gerada pelo projeto de transposição, o que 
resultou, inclusive, na propositura de um elevado número de ações no Poder Judiciário contra a execução do 



projeto, o Batalhão de Construção e Engenharia do Exército Brasileiro iniciou, em 2007, a execução da parte das 
obras sob responsabilidade militar. O projeto de transposição sendo executado atualmente é um 
empreendimento do governo federal, sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional (MI), 
destinado a, de acordo com o MI, assegurar a oferta de água, em 2025, a cerca de 12 milhões de habitantes de 
pequenas, médias e grandes cidades da região semiárida dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 
Grande do Norte. O nome oficial do projeto, conforme mencionado anteriormente, é “Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”, e desse ponto em diante será feita 
referência a ele como projeto de transposição, como é conhecido. 
A justificativa apresentada pelo MI para a necessidade de realização do projeto resume-se em fatos motivadores 
principais: 
1- A região Nordeste, que possui apenas 3% da disponibilidade de água e 28% da população brasileiras, 
apresenta internamente uma grande irregularidade na distribuição dos seus recursos hídricos, uma vez que o Rio 
São Francisco representa 70% de toda a oferta regional;  
2- A discrepância nas densidades demográficas no semiárido nordestino (cerca de 10 hab/km² na maior parte 
da bacia do Rio São Francisco e aproximadamente 50 hab/km² no Nordeste Setentrional) faz com que, do ponto 
de vista da sua oferta hídrica, o semiárido brasileiro seja dividido em dois: o semiárido da Bacia do São Francisco, 
com 2.000 a 10.000 m³/hab/ano de água disponível em rio permanente, e o semiárido do Nordeste Setentrional, 
compreendendo parte do estado de Pernambuco e os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, com 
pouco mais de 400m³/hab/ano disponibilizados através de açudes construídos em rios intermitentes e em 
aquíferos com limitações quanto à qualidade e/ou quanto à quantidade de suas águas. 
 
O projeto de transposição prevê a construção de dois canais: o Eixo Norte, que levará água para os sertões de 
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e o Eixo Leste, que beneficiará parte do sertão e as regiões 
agreste de Pernambuco e da Paraíba. O benefício esperado da transposição será o atendimento das 
demandas hídricas da população habitante da região, que receberá parte da água do Rio São Francisco. As 
demandas hídricas referem-se a áreas urbanas dos municípios beneficiados, distritos industriais, perímetros de 
irrigação e usos difusos ao longo dos canais e rios perenizados por açudes existentes que receberão águas do Rio 
São Francisco. 
Segundo o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), divulgado pelo Ministério da Integração Nacional, o projeto 
visa ao fornecimento de água para vários fins, sendo que a maioria seria dedicada à irrigação: 70% para 
irrigação, 26% para uso industrial e 4% para população difusa. Prevê-se que o sistema de transposição esteja em 
plena operação entre 15 e 20 anos do início das obras. 
Ainda de acordo com o projeto de transposição, todas as sedes municipais situadas ao longo dos eixos deverão 
ser atendidas com recursos locais ou com águas transpostas. Como critério, o projeto prevê que todas as sedes 
situadas a 10 km dos eixos deverão ter, de forma garantida, fornecimento de água para abastecimento da 
população e atividades econômicas urbanas. Além dessas cidades, deverão ter o mesmo tratamento as 
cidades com mais de 50.000 habitantes situadas até 50 km dos eixos de transposição.  
Com relação à irrigação, a área total irrigada nas bacias receptoras das águas do São Francisco em 2005 foi de 
73.577 ha. A previsão do MI é de que, nessa mesma região, após a transposição atinja-se a área de 265.270 ha 
irrigados no ano de 2025. Se esse valor vai ser atingido como estabelece o MI, é difícil de saber.  
É bastante provável, contudo, que apenas com a realização da obra de transposição esse valor de 265.270 ha 
irrigados não seja atingido. Se a obra de transposição for concluída de acordo com o projeto, ela fornecerá a 
água necessária para a irrigação. Entretanto, outros investimentos em equipamentos de irrigação são exigidos 
para que essa estimativa se concretize. De qualquer modo, o desenvolvimento da irrigação nas bacias 
receptoras das águas do São Francisco constitui realmente um dos grandes benefícios potenciais do projeto de 
transposição. Além das lavouras irrigadas espalhadas por essa região, existem dezenas de projetos públicos de 
irrigação na região que poderão ser dinamizados.  
Ainda é difícil estimar quais serão os impactos da transposição sobre as atividades econômicas desenvolvidas na 
região beneficiada e sobre a vida da população em geral. De qualquer modo, é possível enumerar alguns 
impactos positivos e negativos em potencial. Convém frisar que esses impactos são potenciais, além do fato de 
apenas ser possível avaliar os impactos reais da transposição após a conclusão da obra, poucos estudos foram 
realizados sobre esse projeto e seus efeitos futuros sobre as bacias doadoras e receptoras das águas do São 
Francisco. No relatório de impacto ambiental do projeto, são enumerados 44 impactos da obra. Entre os 
impactos positivos potenciais, além dos já mencionados sobre a irrigação e abastecimento das cidades,  
vários outros podem ser elencados como, por exemplo, o suprimento de água para os animais criados no 
semiárido (cabras, bois...).  



BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES... 

1. (Fepar 2018)  A seca atual que aflige o Nordeste teve início em 2012 e se intensificou desde então. Ela já dura 
cinco anos e é considerada a mais severa em várias décadas. A intensidade e a persistência da atual estiagem 
podem ser indício de que as mudanças climáticas já começam a cobrar sua fatura, aponta um estudo 
publicado na revista Theoretical and Applied Climatology. "As projeções de clima geradas pelos modelos 
climáticos sugerem que, daqui para frente, as estiagens mais severas e prolongadas tenderão a ser regra, não 
mais a exceção", afirma o hidrologista e meteorologista José Antonio Marengo, do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.  
Disponível em: <UOL com.br/meio ambiente/ 2016/09/21>. Acesso em: 16 mar. 2017 

 
Considere o texto, os mapas e conhecimentos sobre aspectos físicos e socioeconômicos do Sertão do Nordeste 
brasileiro. Julgue as afirmativas.  
(     )  A área afetada por secas periódicas no Sertão nordestino constitui o Polígono das Secas, que, além do 

interior do Nordeste, abrange o norte de Minas Gerais. As árvores e arbustos espinhentos da região 
permitem classificar a vegetação natural como xerófila.   

(     )  Com médias térmicas anuais inferiores apenas às da Amazónia, o clima tropical semiárido do interior do 
Nordeste apresenta chuvas escassas e irregularmente distribuídas, contando com índices pluviométricos 
inferiores a 1.000mm ao longo do ano.    

(     )  As secas prolongadas do Sertão nordestino decorrem, principalmente, da atuação irregular das massas de 
ar na região, o que, em parte, é explicado pela influência do relevo. Os ventos oceânicos úmidos são 
bloqueados por unidades do relevo regional, como o Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina.   

(     )  Processos naturais como o EI Niño e fatores antrópicos vinculados às mudanças climáticas vêm 
contribuindo, nos últimos anos, para a desertificação da caatinga. Os solos pedregosos e muito pobres em 
nutrientes têm afetado lavouras de subsistência, como as do milho e da mandioca.   

(     )  O projeto de transposição do São Francisco, agora em fase de conclusão, tem gerado polêmica em razão 
do elevado custo das obras de engenharia, do inevitável impacto ambiental da obra e do caráter 
intermitente do rio.   

   
 
 
 
 
 
 
 



2. (Ueg 2011)  Observe o mapa a seguir. 

 
O São Francisco, também chamado de “rio dos currais” e “rio da unidade nacional”, desempenhou e ainda 
desempenha grande importância, desde suas nascentes até a sua foz, no processo de ocupação da região. O 
atual projeto de transposição das águas do São Francisco tem gerado inúmeros debates no cenário nacional.  
Com relação à temática, é CORRETO afirmar que:  
a) a transposição das águas do São Francisco irá beneficiar um dos maiores polos de desenvolvimento da Bahia 

– o polo industrial de Camaçari.    
b) o projeto que envolve o desvio e a transposição do São Francisco tem como alvos principais os estados de 

Sergipe e Alagoas, além do norte da Bahia.    
c) a transposição do São Francisco não deixará de atender aos “velhos coronéis”, agora representados pelos 

interesses dos grandes empreendimentos industriais e do agronegócio.    
d) com a efetivação do projeto de transposição, a “indústria da seca” perderá força em razão dos benefícios 

voltados para as populações ribeirinhas e de baixa renda, as quais têm na pesca a sua principal atividade.    
   
3. (Ufes 2006) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 

Nas discussões sobre a questão da transposição de águas do São Francisco para o setor norte do Nordeste seco, 
existem alguns argumentos tão fantasiosos e mentirosos que merecem ser corrigidos em primeiro lugar. Referimo-
nos ao fato de que a transposição das águas resolveria os grandes problemas sociais existentes na região semi-
árida do Brasil. Trata-se de um argumento completamente infeliz. O Nordeste seco abrange um espaço da 
ordem de 750.000 km2, enquanto a área que pretensamente receberá grandes benefícios abrange dois projetos 
lineares que somam apenas alguns milhares de quilômetros. 

O risco final é que, atravessando acidentes geográficos consideráveis, como a elevação da escarpa sul da 
chapada do Araripe, com grande gasto de energia, a transposição acabe por significar apenas um canal tímido 
de água, de duvidosa validade econômica e interesse social e de grande custo, o que acabaria por 
movimentar o mercado especulativo da terra e da política. No fim, tudo apareceria como um movimento de 
transformar todo o espaço em mercadoria. 
 (AB' SABER, Aziz Nacib. Sobre a transposição do São Francisco: As águas do rio não são a panaceia para os 
problemas do semiárido. "Scientific American Brazil". 2005. Adaptado.) 

O São Francisco já está com suas águas comprometidas na geração de energia e irrigação. A explicação é a 
seguinte: a vazão média do rio é de 2.800 m3/seg. Para gerar energia, são necessários cerca de 2.100 m3/seg. 
Portanto restam 700 m3/seg. O potencial das áreas irrigáveis do São Francisco é de 3.000.000 de ha. Se 
considerarmos 0,5 litro/seg/ha como um número razoável para fins de cálculo da irrigação, seriam necessários 
1.500 m3/seg para irrigar aquela área potencial. Ocorre que não temos esse volume disponível no rio. Temos 
apenas  700 m3/seg que permitem irrigar somente cerca de 1.400.000 ha. Certamente, não vamos ter água 



suficiente para gerar energia, irrigar e abastecer as cidades do semiárido nordestino, conforme se está 
pretendendo. Se já é triste morrer de sede, mais triste ainda é morrer de sede no escuro. 
 (SUASSUNA, João. "Transposição: impactos na bacia do rio São Francisco". Disponível em: <www.fundas.gov.br>. 
Acesso em: 27 jul. 2005. Modificado.) 

Sobre a implantação do projeto de transposição das águas do rio São Francisco, É CORRETO afirmar que:  
a) causará danos ambientais com o desmatamento e a perda de áreas de vegetação nativa.    
b) alterará o curso natural dos rios, isolando os peixes da bacia do São Francisco dos demais.    
c) aumentará o volume de água doce despejada no oceano Atlântico pelo São Francisco.    
d) influirá na manutenção das reservas de água subterrânea do aquífero Guarani.    
e) fará com que todos os estados da região Nordeste sejam banhados pelas águas do rio São Francisco.    
   
4. (Puccamp 2016)  José Lins do Rego foi autor de importantes obras literárias que têm como palco o Nordeste 
brasileiro. Um de seus mais importantes romances é Menino de Engenho do qual foi retirado o seguinte trecho: 
Lá um dia, para as cordas das nascentes do Paraíba, via-se, quase rente do horizonte, um abrir longínquo e 
espaçado de relâmpago: era inverno na certa no alto sertão. As experiências confirmavam que com duas 
semanas de inverno o Paraíba apontaria na várzea com a sua primeira cabeça-d’água. O rio no verão ficava 
seco de se atravessar a pé enxuto. Apenas, aqui e ali, pelo seu leito, formavam-se grandes poços, que venciam 
a estiagem. Nestes pequenos açudes se pescava, lavavam-se os cavalos, tomava-se banho. 
(Menino do Engenho. 77 Ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 2000, p. 54) 
O fato de o leito do rio ficar praticamente seco no verão é típico da hidrografia de áreas do Sertão nordestino, 
que apresentam como uma de suas importantes características: 
a) a reduzida pluviosidade, provocada por múltiplos fatores, entre eles a dinâmica atmosférica que limita a ação 

de massas úmidas.    
b) o inverno semelhante ao encontrado no clima subtropical do sul do Brasil: redução das temperaturas devido à 

presença da massa polar.    
c) o verão pouco chuvoso com elevadas temperaturas que se assemelham às condições do verão da porção 

centro-sul do Brasil.    
d) a fraca pluviosidade provocada pelas condições de relevo pouco acidentado e com baixas altitudes, que 

impedem a formação de chuvas orográficas.    
e) a reduzida atuação de massas de ar, como a tropical continental e a polar atlântica, ambas portadoras de 

elevado grau de umidade.  
Gabarito:   

Resposta da questão 1: 
 V – F – V – F – F. 

(VERDADEIRA) – A baixa pluviosidade do semiárido está associada a formações xerófitas. 
(FALSA) – As médias pluviométricas do semiárido são as mais baixas do país, totalizando aproximadamente 500  a 

750mm ano. 
(VERDADEIRA) – A obstrução das massas úmidas do oceano pelas serras, são apontadas como fator para a estiagem. 

(FALSA) – As lavouras de subsistência tem sido afetadas pelas estiagens severas. 
(FALSA) – Embora atravesse uma área de clima semiárido, a nascente do rio São Francisco encontra-se em área de clima 

tropical o que o caracteriza como perene.   
Resposta da questão 2: 

 [C] 
Como mencionado corretamente na alternativa [C], a transposição do São Francisco irá dar continuidade à obsoleta 

estrutura política do nordeste ao privilegiar os latifundiários e os empresários ligados à elite política coronelista. Estão incorretas 
as alternativas: [A], porque os canais para a redistribuição da água ocorrem no curso situado abaixo do estado da Bahia; [B], 

porque os estados beneficiados pela obra são Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará; [D], porque a população ribeirinha é 
característica de áreas cuja hidrografia em razão da chuva, é abundante.   

Resposta da questão 3: 
 [A]   

Resposta da questão 4: 
 [A] 

Como mencionado corretamente na alternativa [A], a intermitência do rio resulta da escassez de chuvas, típica do clima 
semiárido do sertão nordestino. Estão incorretas as alternativas: [B], porque o inverno do clima semiárido é marcado por 

elevadas temperaturas, ao contrário do clima subtropical cujas médias térmicas são amenas; [C], porque o verão do centro-
sul do Brasil se caracteriza por elevada pluviosidade; [D], porque os planaltos e chapadas resultam na formação de chuvas 

orográficas cuja umidade fica retida no litoral em razão da presença de chapadas e planaltos na costa; [E], porque a área é 
influenciada por massas úmidas, contudo, a presença dos ventos alísios e das chapadas litorâneas reduz sua atuação.  


