Geografia
Questão 01
McDonald’s da França viraram ponto de encontro de manifestantes. Desde que os EUA decidiram sobretaxar
uma série de produtos europeus, em especial franceses, em 100%, os protestos ‘antiimperialistas’ têm lugar
marcado. A decisão dos Estados Unidos é uma retaliação ao fato de a União Européia impedir a importação
de carne norte-americana.
Millau, cidade situada na região que produz o queijo roquefort,(...) virou a capital anti-McDonald’s depois
que produtores de leite de ovelha protagonizaram o mais radical protesto contra os EUA. Organizados pela
Confederação Camponesa, gritando palavras de ordem em occitano (língua regional), 250 criadores de ovelha
invadiram o restaurante(...) em construção e o desmontaram parcialmente, levando peças para a sede, em
Millau, do governo da região de Aveyron (sul).
Frases:
.Tanto quanto uma marca mundial, instalada em 115 países, somos também uma empresa francesa ( Phillipe
Labbé, presidente do McDonald’s na França).
. Não seria interessante que a Société Roquefort (filial da Lactalis) negociasse com a direção desses restaurantes
o uso do nosso queijo? Vamos propor o Big Mac Roq (Jacques Godfrain, prefeito de Millau).
(Adaptado de Folha de S.Paulo, 28/08/99)

O conflito acima retratado é típico da economia mundializada e envolve interesses
comerciais estabelecidos em diferentes escalas geográficas, além da global, facilmente
reconhecida no texto.
A) Identifique as outras escalas geográficas envolvidas e apresente uma causa para o conflito.
B) Cite duas dificuldades enfrentadas pelas empresas globais para a padronização da
produção e do consumo de seus produtos.
Questão 02
Os países que integram o MERCOSUL – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – seguiram
uma tendência mundial de formação de megablocos. Criado em 1991, ele incentivou as
relações comerciais entre seus integrantes pela desregulamentação ou liberalização de
seus mercados.
Tendo em vista tal processo de integração que visa ao aumento da competitividade,
A) cite dois de seus efeitos na política industrial desses países;
B) apresente uma razão para a existência de fluxos comerciais mais intensos dos
países-membros com o Brasil.
Questão 03
Leia o seguinte trecho da entrevista concedida pela economista Tania Bacelar de Araújo:
– Como você descreveria o processo de desenvolvimento brasileiro, do ponto de vista da questão
regional e da distribuição espacial das atividades econômicas?
– Acho que podemos visualizar três grandes períodos. O primeiro deles foi muito longo –
começa com a colonização e se estende até o início do nosso século – e os demais são do
século XX.
(MINEIRO, A.; ELIAS, L. A. & BENJAMIN, César. Visões da Crise. Rio de Janeiro: Contraponto,1998.)

Levando em conta a distribuição espacial das atividades econômicas, ao longo dos três
períodos indicados, apresente:
A) uma característica do primeiro período e o fator econômico que permitiu a
passagem para o momento seguinte;
B) uma característica do segundo período e outra do terceiro período, situado nos anos 90.
Vestibular Estadual 2000 - UERJ - 09/01/2000

7

Geografia
Questão 04
Observe a figura e o texto sobre o tema da exclusão social:

(Jornal do Brasil, 19/09/99)

O processo de globalização da economia, que envolve a reestruturação técnica da produção e a redefinição da organização
do trabalho, tem provocado drásticas mudanças sobre o nível de emprego e sobre a distribuição de renda.
(Adaptado de Projeto RS – 2010 Realizando o Futuro, Pobreza Urbana, 1998.)

Atualmente, a modernização da economia brasileira vem ocorrendo com o apoio da
orientação neoliberal e com o empenho de acompanhar os novos patamares tecnológicos
da Revolução Técnico-científica em curso.
Considerando que, segundo muitos estudiosos, as medidas adotadas para tal opção têm
um caráter excludente, visto que promovem a destruição de atividades tradicionais e a
não-inclusão dos destituídos no setor moderno,
A)
B)

explique como esse processo de modernização com exclusão ocorre nas cidades;
aponte um posicionamento defendido por aqueles que contestam a
supervalorização do desenvolvimento tecnológico apoiada na política neoliberal.

Questão 05
Turistas poderão fazer três diferentes rotas em veículos de luxo, recebendo
informações gravadas em quatro idiomas

(Jornal do Brasil,03/10/99)

A criação de espaços turísticos e de lazer a partir de novas estratégias interfere na produção de novas
centralidades, no sentido de que produz pólos de atração que redimensionam o fluxo de pessoas num espaço
mais amplo (...). O lazer e o turismo hoje constituem uma nova forma de mercadoria, presa ao universo do
consumo do espaço.
(Adaptado de CARLOS, Ana Fani (org.) Novos Caminhos da Geografia. São Paulo: Contexto, 1999.)

A partir da constatação de que o setor de turismo e lazer tem sido uma alternativa econômica
para a revitalização e expansão de algumas cidades, indique:
A) duas medidas adotadas para a revitalização da área central do Rio de Janeiro;
B) duas decorrências geográficas dos investimentos no setor.
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