
CPV  fgvDIRNOv2014_2DIa

FGV – Direito – 23/nov/2014

CPV o Cursinho que Mais aprova na GV

1

GeoGraFia

Questão 01

Mais de uma década atrás, sob o governo de George W. Bush e o pretexto da “guerra ao terror”, os Estados Unidos ocuparam 
o Iraque. Há pouco, em Mossul, no norte de um país ensanguentado, os terroristas do Isis fincaram a bandeira de um califado 
jihadista.

Boletim Mundo: Geografia e Política Internacional, agosto de 2014.

a) Em que contexto foi desencadeada a “guerra ao terror” mencionada no texto?

b) Apresente pelo menos um fator responsável pela atual situação de instabilidade política no Iraque e que o tenha transformado 
em “um país ensanguentado”.

c) Quais regiões são atualmente dominadas pelo califado jihadista? Em que países se localizam?

resolução

a) Após os atentados de 11/09/2001, a política externa dos EUA caracterizou-se pela “guerra ao terror”, que estabelecia a prioridade de 
combate aos países que apresentassem algum vínculo com o terrorismo e/ou com a fabricação das armas de destruição em massa. Nesse 
contexto, outras expressões como “guerra preventiva” e “países do eixo do mal” tornaram-se bastante difundidas. Com base nessa estratégia, 
ocorreram as intervenções militares no Iraque e no Afeganistão.

b) Após a retirada das tropas dos EUA no Iraque, em 2011, o país mergulhou em uma situação de instabilidade política total, na qual o 
governo xiita enfrenta a insurgência de milícias sunitas. Sem o apoio logístico e militar norte-americano, o incipiente exército iraquiano 
vem encontrando muitas dificuldades para enfrentar tais milícias, principalmente os militantes do Estado Islâmico.

c) O grupo armado Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), atual Estado Islâmico (EI) — defensores da instauração do califado 
jihadista — tornou-se mundialmente conhecido em 2014, ao assumir o controle de uma larga região, que abrange o noroeste do Iraque 
e o leste da Síria (devastada por uma guerra civil). Em junho, seus guerrilheiros ampliaram o controle sobre o Curdistão iraquiano ao 
conquistar Mossul, a segunda maior cidade do país, e outros centros próximos à capital, Bagdá. O avanço surpreendente do EI traz a 
ameaça inédita de formação de um Estado radical islâmico no coração do Oriente Médio.
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Questão 2

Examine os mapas e gráficos ao lado.

Com base nos mapas e gráficos e em seus 
conhecimentos sobre o assunto, responda:

a) O Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) é um 
índice composto, calculado a partir de 
três variáveis: educação, longevidade 
e renda. Explique a importância 
de cada uma na mensuração do 
desenvolvimento humano.

b) Considerando o conjunto dos 
municípios brasileiros, procure 
explicar a evolução do IDHM entre 
1991 e 2010.

c) Com base no IDHM, é possível 
afirmar que ainda persistem 
desigualdades regionais no Brasil? 
Justifique sua resposta.

resolução

a) A variável educação mede a escolaridade média, a expectativa de anos de estudo e o analfabetismo.
 A variável longevidade mede a expectativa de vida.
 A variável renda refere-se ao poder de paridade de compra.
 A análise conjunta dessas três variáveis possibilita avaliar a melhoria das condições básicas de vida da maioria dos habitantes de um país.

b) No período indicado, de 1991 até 2010, o Brasil apresentou evolução nas três variáveis que medem o IDHM.
 O impressionante progresso do Brasil na redução das desigualdades resulta de uma política pública que atacou de forma incisiva problemas 

de ordem econômica, racial e regional. Destaque para os programas assistenciais de combate à miséria (Bolsa Família), reconhecido pela 
ONU como referência mundial para o combate à concentração da riqueza.

c) As desigualdades regionais no período indicado foram fortemente reduzidas, porém esse problema ainda persiste.
 O mapa do IDHM 2010 mostra que a maioria dos municípios que ainda apresentam IDH muito baixo estão concentrados na região Norte, 

os de IDH médio e baixo na região Nordeste e os de IDH alto e muito alto na região Centro-Sul.
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Questão 3

Em outubro [de 2014], 50 países e a União Europeia (UE) vão se reunir para definir pontos em aberto de uma importante arma 
no combate à biopirataria, o Protocolo de Nagoya. O Brasil, entretanto, ficará de fora dessas negociações porque ainda não 
ratificou o documento.

http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/acordo-sobrebiodiversidade-vai-entrar-em-vigor-sem-o-brasil-8932.html

Com base em seus conhecimentos sobre o assunto do texto, responda:

a) O que é a biopirataria?

b) Qual a importância desse Protocolo para países que abrigam grande biodiversidade, como o Brasil?

c) Por que o Brasil, um dos primeiros países a assinar o Protocolo de Nagoya, ainda não ratificou o documento?

resolução

a) Biopirataria é a exploração, manipulação, exportação e/ou comercialização internacional de recursos biológicos. As informações de um 
grupo de indivíduos, acumuladas por anos, constituem bens coletivos e tornam-se mercadorias, podendo ser comercializadas como qualquer 
objeto de mercado. Nas últimas décadas, graças ao avanço da Biotecnologia e à facilidade de se registrar marcas e patentes em âmbito 
internacional, as possibilidades de tal exploração se multiplicaram. O termo biopirataria não se refere apenas ao contrabando de diversas 
espécies naturais da flora e da fauna, mas, principalmente, à apropriação e monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais 
no âmbito do uso dos recursos naturais. Estas populações estão perdendo o controle sobre esses recursos.

b) O Protocolo de Nagoya, acordo internacional que regulamenta o acesso aos recursos genéticos e o compartilhamento de benefícios da 
biodiversidade, é importante pois é uma sinalização clara de que os países começam a dar valor e, posteriormente, obter renda com a sua 
biodiversidade. As nações cobertas pelo Acordo vão começar a definir regras de funcionamento para pesquisa, acesso e repartição de 
benefícios da biodiversidade. E isso interessa a todos: governos, empresas, comunidades e cientistas. O Protocolo de Nagoya criará maior 
segurança e transparência legal, tanto para fornecedores quanto para usuários de recursos genéticos, da seguinte forma:

 ● estabelecendo condições mais previsíveis para acesso a esses recursos;
 ● assegurando a repartição de benefícios do uso desses recursos.

 Ao auxiliar a assegurar a repartição de benefícios, o Protocolo de Nagoya cria incentivos para a conservação e uso sustentável de recursos 
genéticos, e assim aumenta a contribuição da biodiversidade para o desenvolvimento e bem-estar do ser humano.

c) O texto do Protocolo foi enviado pela Presidência da República ao Congresso para ratificação. Desde então, nenhum avanço. A comissão 
não tem relator definido, e apenas alguns titulares foram indicados até agora – vários deles ligados à chamada “bancada ruralista”, que é 
contrária à ratificação. Há um temor da bancada de que o Protocolo possa causar prejuízos ao setor agropecuário, visto que os principais 
produtos do agronegócio brasileiro (incluindo soja, cana e gado) são baseados em espécies de animais e plantas não nativas do Brasil, 
trazidas originalmente de outros países. O texto do Protocolo, porém, diz que ele não se aplica a alimentos nem é retroativo.

Comentário do CPV

As questões de Geografia do Vestibular da FGV Direito novembro/2014 apresentaram o padrão tradicional. Uma questão envolveu 
um tema de Geografia Geral, abordando a guerra ao terror e o fundamentalismo islâmico. Outra questão abordou temática brasileira, 
cobrando a análise de dados sobre o avanço do IDH em municipios brasileiros. A terceira questão tenta relacionar o Brasil e o 
mundo abordando o Protocolo de Nagoya e sua importância para o país. A prova apresentou nível medio/alto de dificuldade.

A equipe de Geografia do CPV considera que esta foi uma boa forma de selecionar os alunos para o curso de Direito da FGV.


