GEOGRAFIA
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Questão 01
No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, a abundância de recursos e de
mão-de-obra não têm a mesma importância que possuíam antes da Revolução Técnico-científica.
Apresente dois fatores importantes para a definição de novos padrões de localização industrial.
Questão 02
No processo atual da dinâmica econômica, concomitantemente globalizador e fragmentador, há
uma multiplicidade de redes geográficas legais e ilegais que atuam nas escalas global, regional e
nacional. As redes ilegais proliferam, dentre outros motivos, à medida que aumenta a exclusão
social.
Identifique e caracterize uma dessas redes ilegais.
Questão 03
“A água limpa do planeta caminha para assumir o papel que tinha o petróleo em 1973: uma
commodity em crise, com potencial para lançar a economia mundial num estado de choque (...)”
(Folha de São Paulo, 02/07/1999 )

Cite dois problemas relacionados à atual crise da água.
Questão 04

(Jornal do Brasil, 07/01/2000)

Estabeleça a associação entre o processo de flexibilização das relações de trabalho na atualidade
e o crescimento da economia informal nas grandes cidades.

9
Exame Discursivo • Vestibular Estadual 2001

GEOGRAFIA

Questão 05

(Adaptado de Jornal do Brasil, 06/08/2000 )

A figura acima representa o maior reservatório de água doce da América do Sul.
A sua formação ocorreu em determinado tipo de terreno e, mais tarde, através de derrames,
foi criado uma espécie de tampão que cobriu o aqüífero, contribuindo para a boa qualidade de
suas águas.
Identifique o tipo de rocha que cobriu o aqüífero e a estrutura geológica da sua formação.

Com base no texto abaixo, responda às questões de números 6 e 7.
Para entendermos o que está acontecendo no mundo, é bom ver o que se passa com os EUA,
(...) com amplos poderes econômicos e políticos e citados como exemplo a ser seguido pelos
setores liberais. No final da década de 1970 e no começo da de 1980, era comum ouvir afirmações
de que os EUA estavam em declínio e que o próximo século seria “asiático”. Na virada do ano
2000, a economia americana se apresentava como a mais forte do mundo e não havia sinais de
que ela pretendesse passar o cetro adiante.
(Adaptado de CARVALHO, Bernardo de A. A globalização em xeque: incertezas para o século XXI. São Paulo: Atual, 2000.)

Questão 06
Na busca de ganhos de competitividade, atualmente, os EUA adotaram uma política que
reestruturou sua economia colocando-a em maior destaque no cenário internacional.
Exemplifique duas medidas dessa política econômica.
Questão 07
Indique dois fatores que viabilizaram a reestruturação das empresas americanas.
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Questão 08
Após a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução européia se deu em bases bem particulares.
Para evitar que os trabalhadores fossem seduzidos pela proposta comunista, foram concedidos
a eles vários benefícios, instaurando-se um tipo de “capitalismo humano” conhecido como
Estado do Bem-Estar Social. (...) A mobilidade do capital – principal característica da globalização
atual – está desmanchando uma arquitetura que demorou décadas a ser construída(...). Milhares
de empresas transnacionais chantageiam seus países de origem, ameaçando se mudar.
(CARVALHO, Bernardo de A. A globalização em xeque: incertezas para o século XXI. São Paulo: Atual, 2000.)

As empresas chantageiam seus países de origem ameaçando se mudar para outros onde haja
certas vantagens comparativas que permitam maior lucratividade.
Apresente duas dessas vantagens.
Questão 09

(Adaptado de MAGNOLI, D. & ARAÚJO, R. Projeto de ensino de geografia / Geografia geral. São Paulo: Moderna, 2000.)

A fronteira entre EUA e México é uma área marcada por intensos movimentos migratórios que
garantem disponibilidade de mão-de-obra barata no sul dos EUA. No entanto, o governo americano
adota medidas de controle frente a esses movimentos.
Aponte duas dessas medidas.
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As questões de números 10, 11 e 12 têm como tema motivador a consulta popular
sobre a dívida externa brasileira, realizada em setembro deste ano.

Somos a favor do controle da inflação, mas não à
custa do arrocho salarial, do desemprego, da
desestruturação e desnacionalização da economia
e do desmonte do Estado.(...) Somos contra a
moratória da dívida social... .

A DÍVIDA QUE NOS GOVERNA
Mobilizações populares em todo país questionam
modelo neoliberal.
O governo federal diz não ter dinheiro para atender
às reivindicações. E nisso demonstra grande
sinceridade: boa parte dos recursos disponíveis com
o aumento recorde dos impostos é dirigida para o
pagamento das dívidas externa e interna, por
imposição do atual acordo com o FMI.

(MERCADANTE, A. & DIRCEU, J. O. O Globo,14/09/2000 .)

(Jornal do Plebiscito, julho/agosto 2000)

Questão 10
Apresente um dos principais argumentos utilizados pelos que defendem: Somos contra a moratória
da dívida social.
Questão 11
Os defensores da política neoliberal utilizam o problema da dívida externa como justificativa
para certas medidas econômicas.
Indique duas dessas medidas.
Questão 12
Medidas econômicas da política neoliberal acabam gerando impactos sociais negativos.
Apresente dois desses impactos.

Questão 13
A economia brasileira é marcada por uma acentuada heterogeneidade estrutural, que se reflete
em elevada concentração setorial, pessoal e regional da riqueza.
Observe a tabela abaixo sobre a distribuição do PIB brasileiro.
Distribuição relativa do PIB – 1980-1994
1980

1985

1990

1994

3,3

4,3

4,9

4,5

Nordeste

12,0

13,6

14,8

14,2

Sudeste

62,3

59,1

57,2

59,1

Sul

17,0

17,1

16,9

16,0

5,4

6,0

6,3

6,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Regiões
Norte

Centro-Oeste
Brasil

(IBGE –Anuários Estatísticos)

A partir dos dados apresentados, compare o período de 1980-1985 com o período 1990-1994.
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Responda às questões de números 14 e 15, a partir da análise do esquema
abaixo, que representa o processo de modernização da agricultura brasileira.

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA
Momento I
ANOS 50

Momento II
ANOS 55-65

Momento III
ANOS 65-75

Momento IV
ANOS 75-85

importação
de insumos
modernos

indústria de base

internalização de
indústrias para
agropecuária
(máquinas e
equipamentos)

integração de
capitais (da
indústria, da
agricultura e do
sistema financeiro)
na formação de
empresas rurais

industrialização da agricultura

• indústrias para agricultura
• agropecuária moderna
• agroindústrias oligopólicas

novo padrão
produtivo, com
mudanças nas
bases técnicas,
comandado pelos
complexos
agroindustriais

(Adaptado de SILVA, J.G. A Nova dinâmica da agricultura brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1996.)

Questão 14
Nos momentos II e III, registra-se parte do processo de modernização da agricultura brasileira.
Exemplifique duas conseqüências desse processo nos referidos momentos.

Questão 15
No momento IV, ocorre o processo de expansão dos complexos agroindustriais no país.
Cite duas características dessa expansão.
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Questão 16

(Adaptado de ROSA, A. V. Agricultura e meio ambiente. São Paulo: Atual, 1998.)

Com base no mapa acima, explique os processos de degradação ambiental que ocorrem no
domínio do cerrado.

Responda às questões de números 17 e 18, a partir da análise das canções abaixo.
1

(...)

2

(...)

E quando ouvir o silêncio sorridente de São PPaulo
aulo

Vapor barato, um mero serviçal do narcotráfico

diante da chacina

foi encontrado na ruína de uma escola em construção

111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos

A qui tudo parece que é ainda construção e já é ruína

ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres

tudo é menino e menina no olho da rua

e pobres são como podres e todos sabem

o asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra rua nada continua

como se tratam os pretos

E o cano da pistola que as crianças mordem

(...
(...))

reflete todas as cores da paisagem da cidade
(Gilberto Gil e Caetano Veloso, “Haiti”)

(...)
(Caetano Veloso, “Fora da ordem”)

Questão 17
A violência é hoje um dos graves problemas das grandes cidades brasileiras, apresentando, como
causas mais gerais, a injusta distribuição de renda e o aumento do desemprego.
Identifique a manifestação de violência citada em cada uma das canções acima.
Questão 18
Apresente duas medidas adequadas para atenuar o problema da violência urbana.
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Responda às questões de números 19 e 20, após a análise da figura a seguir.

O pantanal é logo ali, na Lagoa de Marapendi. Esse pequeno nicho ecológico escondido entre
o mar e os condomínios que se multiplicam no bairro [Barra da Tijuca] já foi batizado: é o
pantanal carioca.
(Jornal do Brasil, 07/11/1999)

Questão 19
Indique a formação vegetal correspondente à área referida no texto e o processo natural que
originou a lagoa indicada.

Questão 20
A Barra da Tijuca experimentou, sobretudo a partir da década de 1970, intenso processo de
expansão do espaço construído.
Aponte uma das razões para essa expansão.
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