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PADRÃO DE RESPOSTAS
QUESTÃO 01
Dois dentre os fatores:
• disponibilidade de mão-de-obra altamente qualificada
• eficiente infra-estrutura de transporte e comunicação
• proximidade de centros de pesquisa e de tecnologia de ponta
QUESTÃO 02
Uma dentre as possibilidades:
• de tráfico humano – estabelecida através do comércio de bebês, da prostituição,
do tráfico de órgãos e da migração clandestina
• do narcotráfico – cada vez mais globalizada estabelecendo vinculação com a rede
capitalista “oficial”, principalmente nos “paraísos financeiros” e centros bancários
off-shore internacionais
• do crime organizado – em franca expansão nos países de legislação e fiscalização
insuficientes, envolvendo contrabando, jogo ilícito, informações secretas,
terrorismo, biopirataria, tráfico ilegal de minerais radioativos e de armamentos
QUESTÃO 03
Dois dentre os problemas:
• poluição dos mananciais
• distribuição geográfica desigual
• falta de racionalização do consumo
• uso múltiplo sem planejamento adequado
• falta ou precariedade de políticas de uso sustentável
• deteriorização das reservas de águas superficiais e subterrâneas
• alto custo dos processos de geração de água potável (ex.: dessalinização,
importação)
QUESTÃO 04
A maior rotatividade nos empregos, através, por exemplo, do trabalho temporário e
da subcontratação, obriga a busca de ocupações na economia informal como estratégia
de sobrevivência.
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QUESTÃO 05
Rocha vulcânica – bacia sedimentar.
QUESTÃO 06
Duas dentre as medidas:
• compressão de salários
• desvalorização do dólar
• estímulo ao aumento das exportações
• tentativa de redução do déficit comercial
QUESTÃO 07
Dois dentre os fatores:
• alianças estratégicas
• fusões e aquisições de empresas
• amplos investimentos em novas fábricas e equipamentos
• reengenharia: diminuição de tamanho, terceirização, utilização crescente da
informática e da automação, produção para demandas específicas – just-in-time
QUESTÃO 08
Duas dentre as vantagens:
• níveis salariais mais baixos
• menor cobrança de impostos
• renúncia de tributos durante anos
• incentivos fiscais a investimentos produtivos
QUESTÃO 09
Duas dentre as medidas:
• repressão à entrada clandestina de mexicanos
• impedimento à permanência definitiva dos migrantes temporários
• construção de barreiras físicas na fronteira com o México (ex.: cerca, muro com
postos policiais de observação)
QUESTÃO 10
Um dentre os argumentos:
•
O endividamento reforça laços de dependência econômica do Brasil com os
principais centros mundiais.
•
O que se gasta com o pagamento dos juros da dívida dificulta investimentos na
área social (saúde, educação etc).
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QUESTÃO 11
Duas dentre as medidas:
•
privatizações
•
desnacionalização da economia
•
redução dos gastos públicos no setor previdenciário
QUESTÃO 12
Dois dentre os impactos:
•
desemprego
•
arrocho salarial
•
comprometimento da qualidade de vida
•
protelamento de investimentos na área social
QUESTÃO 13
No primeiro período, revela-se contínua desconcentração regional da riqueza com as
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, aumentando suas parcelas no produto
brasileiro em detrimento da região Sudeste.
No segundo período, observa-se que está se revertendo a desconcentração regional
da riqueza, por causa do aumento da participação relativa do Sudeste no total nacional,
com a queda do peso econômico das demais regiões.
QUESTÃO 14
Duas dentre as conseqüências:
•
alterações na organização da produção
•
intensificação das relações assalariadas de trabalho
•
aumento da concentração empresarial da produção
•
aumento da dependência do setor agrícola em relação ao setor industrial
QUESTÃO 15
Duas dentre as características:
• atuação de empresas transnacionais
• mudanças nas bases técnicas da produção
• participação do grande capital privado nacional
• apoio do Estado, através de políticas de fomento
• crescente integração entre o capital industrial e comercial e a agricultura
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QUESTÃO 16
A contaminação dos solos e da água por agrotóxicos ocorre devido ao processo de
modernização tecnológica com uso intensivo de fertilizantes e corretivos químicos.
Os processos erosivos resultantes da utilização intensiva da tecnologia comprometem
a produtividade agrícola.
QUESTÃO 17
Canção 1 – chacina (violência policial) dirigida aos indivíduos que sofrem discriminação
social
Canção 2 – violência que envolve crianças a serviço do narcotráfico
QUESTÃO 18
Duas dentre as medidas:
• campanhas de conscientização contra a discriminação
• ação do Estado, promovendo o desmonte do crime organizado, por meio de maior
restrição judicial à venda de drogas ilegais
• reestruturação das polícias civis e militares com pagamento de melhores salários,
treinamento adequado e formação mais sólida
QUESTÃO 19
Vegetação de restinga ou litorânea ou manguezal.
Sedimentação marinha.
QUESTÃO 20
Uma dentre as razões:
• investimentos estatais maciços em vias de transporte, ligando a Barra da Tijuca à
Zona Sul e à Zona Norte
• tentativa de romper com a dificuldade de crescimento comercial e residencial dos
bairros de ocupação mais antiga

