
QUESTÃO 1

Texto 1
A Corte Internacional de Justiça da ONU declarou, em julho de 2004, que a barreira
que Israel está construindo entre seu território e a Cisjordânia viola as leis
internacionais. Essa barreira é um muro de concreto de cerca de oito metros de
altura, protegido por valas eletrificadas, trincheiras e guaritas e deverá, se for
totalmente edificado, chegar a ter 685 Km de extensão. 
(Folha de São Paulo, 10 de julho de 2004)

Texto 2
Durante 28 anos, de 1961 a 1989, a população de Berlim  padeceu uma experiência
ímpar na história moderna: viu a cidade ser dividida por um imenso muro.
Inicialmente, um interminável arame farpado alongou-se por 37 quilômetros adentro
da zona residencial da cidade, para logo depois ser erguido um verdadeiro muro. 
(Extraído e adaptado de www.terra.com.br/voltaire/mundo/muro.htm)

A história da humanidade é marcada por lutas, divergências e rivalidades. Indique a
natureza e as diferenças entre os conflitos que geraram a existência das duas barreiras a
que se referem os textos 1 e 2.
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QUESTÃO 2

Um estudo realizado pelo Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) dividiu a
mancha urbana da metrópole paulista em três áreas:
1)  cidade consolidada, que é a mais central e melhor equipada;
2)  periferia consolidada, que corresponde às áreas ocupadas a partir da segunda metade
do século XX, geralmente por loteamentos populares e autoconstrução;
3) fronteiras urbanas, que são áreas pobres, recém ocupadas e com pouco acesso a
serviços públicos. 

Fonte: Folha de São Paulo, 27/06/2004, p. C1 e www.centrodametropole.org

A diferenciação interna da metrópole paulista também aparece sob a forma de áreas mais
e menos valorizadas, cujos imóveis são respectivamente mais e menos caros.

Com base nessas informações, explique as diferenças de crescimento populacional no
interior da metrópole.
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Crescimento demográfico entre 1991 e 2000 – taxas anuais de crescimento em %

Cidade 
consolidada

Periferia 
consolidada

Fronteiras
urbanas

Município de 
São Paulo

Total da 
mancha urbana Brasil

- 1,3 1,3 6,3 0,9 1,4 1,6



QUESTÃO 3

“Parece o paraíso: o maior mercado de livre comércio do mundo, com uma economia
combinada de quase US$ 13 trilhões em 34 países e cerca de 800 milhões de
consumidores do Alasca, nas bordas dos Estados Unidos, à Patagônia, no extremo sul da
América do Sul” (Clovis Rossi, Folha de São Paulo, 28 out 2003)

A afirmação acima refere-se à possibilidade de integração de todo o continente americano
à ALCA (Área de Livre Comércio das Américas).
Apresente os argumentos favoráveis e contrários à participação do Brasil nesse bloco.
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