GEOGRAFIA
PADRÃO DE RESPOSTAS
01.
A) local, regional e nacional
Uma dentre as causas:
•
impasses nas negociações comerciais entre EUA e UE ou entre blocos
•
tendência européia para a valorização das tradições
•
reação à tendência de padronização na produção
•
necessidade de preservação dos hábitos de consumo na Europa
•
ativismo político dos produtores europeus
B) Duas dentre as dificuldades:
•
preceitos religiosos
•
nacionalismo
•
protecionismo
•
técnicas de produção locais historicamente valorizadas
•
força da cultura local

02.
A) Dois dentre os efeitos:
•
adoção de um modelo orientado para a atração de investimentos produtivos
transnacionais
•
abandono do modelo de substituição de importações
•
necessidade de acomodação das diferentes estruturas produtivas dos países
integrantes
•
interferência nas atividades industriais regionalizadas
B) Isto ocorre porque o Brasil apresenta uma economia mais diversificada com
uma base industrial mais sólida.

03.
A) Uma dentre as características:
•
ocupação praticamente restrita ao litoral
•
estabelecimento de “ilhas econômicas” isoladas
•
ausência de um espaço nacional integrado
•
articulação regional para fora (mercado externo)
•
vivência do auge de prosperidade de uma região no mesmo tempo da
decadência de outras
Fator: industrialização
B) Uma dentre as características do segundo período:
•
integração cada vez maior do espaço geográfico do país
•
interdependência das diversas áreas ou regiões
•
expansão da rede de transportes ligando as diversas áreas do país às duas
metrópoles nacionais
•
estabelecimento de uma divisão regional do trabalho comandada pela
produção industrial do Centro-Sul ( orientação centro-periferia)
•
adoção de políticas de proteção regional
•
presença de dois subperíodos, um de grande concentração espacial da
dinâmica econômica e outro de modesta desconcentração a partir dos anos 70
Uma dentre as características do terceiro período:
•
opção de manutenção do mercado solto comandando todo o processo
•
retirada progressiva do Estado como regulador das decisões
•
ampliação das diferenças entre as regiões com a tendência de unificação de
tratamento ditada pelo mercado
•
estruturas regionais redefinidas por estratégias de empresas globais
•
enfraquecimento das políticas regionais
•
prioridade na interconexão entre os espaços economicamente mais
dinâmicos do país e o mercado global

04.
A) Nas cidades, a modernização através das inovações tecnológicas na atividade
industrial e no setor de serviços promovem uma absorção insuficiente da mãode-obra disponível agravando o desemprego e o crescimento das atividades
informais.
B) Uma dentre as posições:
•
Os limites e as potencialidades tecnológicas da nação devem ser
determinadas pela sua organização política e social.
•
A autonomia tecnológica é garantida somente com o fortalecimento do
sistema educacional.
•
O Estado deve exercer o papel mediador dos interesses sociais mais
relevantes reformulando a sua atuação na economia.
•
A vontade política e a capacidade de optar por estratégias de mudança no
campo do desenvolvimento tecnológico devem respeitar as necessidades
específicas da sociedade.
•
O desenvolvimento de novas tecnologias deve ser regido pelos interesses
nacionais e não por alguns grupos internacionais.
•
A política econômica deve priorizar uma modernização expondo apenas
determinados segmentos produtivos à competitividade internacional,
escalando outros para uma modernização paulatina até que se tornem
mais competitivos.

05.
A) Duas dentre as medidas:
• criação de infra-estrutura de transporte/hoteleira/meios de comunicação/
agências de viagens
• recuperação de igrejas, prédios históricos, monumentos, teatros, cinemas,
ruas
• criação de centros culturais
• criação de roteiros turísticos coordenados por órgãos públicos e privados
B) Duas dentre as decorrências:
• aumento do fluxo de pessoas ao centro da cidade além do horário comercial
• dinamização das atividades comerciais
• diversificação na área central das atividades de prestação de serviços

