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PADRÃO DE RESPOSTAS
QUESTÃO 01
(A) Uma dentre as idéias para a construção de afirmativas:
• As rivalidades baseadas em diferenças étnicas, culturais e religiosas são elementos que norteiam o
chamado choque entre civilizações.
• Os conflitos mundiais pós-guerra fria deslocaram o enfoque dos contrastes econômicos para aqueles
baseados em diferenças entre civilizações.
• Os conflitos mundiais pós-guerra fria podem levar a uma interpretação que evidencia contrastes no
campo cultural entre a civilização ocidental e outras, como a do mundo islâmico.
(B)

Uma dentre as idéias para a construção de afirmativas:
• As desigualdades sociais nos países capitalistas são marcadas fundamentalmente pela posição de classe e
não pela crença religiosa.
• Ocorre grande interesse dos países centrais no controle da produção de matérias primas estratégicas
como o petróleo.
• Existem laços históricos de dominação dos países capitalistas desenvolvidos sobre os países
tradicionalmente fornecedores de matérias primas estratégicas.

QUESTÃO 02
(A) O fenômeno da fome não é resultado simplesmente de impasses criados pelas condições da natureza,
mas sim de interesses sociais, políticos, econômicos de grupos humanos que a produzem.
(B)

Duas dentre as características:
• ênfase para o mercado externo
• estímulo aos contrastes sociais
• concentração da terra (latifúndio)
• práticas de monocultura em detrimento de cultivos para o abastecimento alimentar

QUESTÃO 03
(A) Dois dentre os aspectos:
• ação de comando das grandes corporações
• padronização cultural (do consumo, hábitos e gostos)
• desenvolvimento de uma rede de comunicação instantânea
• expansão geográfica das grandes corporações (ex.: megafusão)
• novas formas de gestão da produção − reestruturação no modelo de produção
• avanços tecnológicos baseados na eletrônica, na informática, na robótica, na biotecnologia
(B)

Duas dentre as características:
• excelente sistema educacional − universidades e institutos de pesquisa
• população com alto nível médio de rendimento e de poder de consumo
• atividades básicas e estratégicas como educação, saúde e segurança, administradas por Estados
eficientes
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QUESTÃO 04
(A) Uma dentre as formas identificadas nos versos:
• abastecimento doméstico
• aproveitamento nas atividades agrícolas (ex.: irrigação)
Uma dentre as formas não identificadas nos versos:
• navegação
• diluição de dejetos
• abastecimento industrial
• aproveitamento no lazer
• suporte para o transporte
• produção de energia elétrica
(B)

Duas dentre as ações:
• criação de animais
• desmatamento sem critérios
• ocupação do solo por residências, prédios e indústrias
• aplicação de defensivos agrícolas nas atividades agropecuárias
• práticas de atividades poluidoras tais como a instalação de indústrias, atividades mineradoras e garimpeiras

QUESTÃO 05
(A) Uma dentre as dificuldades:
• Falta de recursos disponíveis para o deslocamento.
• As nações mais ricas do Norte exercem um crescente controle de entrada sobre os fluxos, tanto os
que se deslocam por motivos econômicos quanto os refugiados por razões políticas.
(B)

Dois dentre os fatores:
• fome
• conflitos étnicos
• conflitos armados

QUESTÃO 06
(A) As unidades são vendidas pelos agentes imobiliários por um preço estabelecido, considerando o preço da
terra anteriormente cobrado, somado ao custo das benfeitorias ou dos investimentos públicos realizados
e ao lucro do agente.
(B)

Duas dentre as medidas:
avanço do controle da segurança
• aumento da rede de esgoto e de água
• expansão da infra-estrutura de transporte
• incremento dos serviços públicos de saúde e educação
• expansão dos serviços de coleta de lixo e de limpeza de ruas
•

QUESTÃO 07
(A) A presença de bacias hidrográficas generosas com rios permanentes e caudalosos, espalhados pelas várias
regiões do país, seguindo trajetórias com declives expressivos, representa uma vantagem para a
valorização da opção pela hidreletricidade.
(B) A produção de hidreletricidade, em geral, é mais barata, em termos de unidade de energia gerada, e
baseada em fontes internas e renováveis, enquanto a termeletricidade é mais cara neste particular, além
de baseada em fontes mais caras e não-renováveis.

16/12/2001
Geografia

QUESTÃO 08
(A) Causa:
Tendência de queda progressiva dos índices de natalidade, expressando o fechamento do processo de
•
transição demográfica em alguns países.
Um dentre os fatores:
• urbanização
• envelhecimento da população
• adiamento da idade de casamento
• entrada da mulher no mercado de trabalho
(B)

As áreas de maior crescimento populacional tenderão a expulsar cada vez mais migrantes para ocupar
postos no mercado de trabalho das áreas de menor crescimento populacional.

QUESTÃO 09
(A) Duas dentre as causas:
• pesca predatória
• desmatamento do entorno
• realização de aterros ilegais
• lançamento de esgoto e de lixo
• construção irregular de condomínios em suas margens
• alterações impróprias na rede hidrográfica articulada ao sistema lagunar
(B)

É necessário normatizar e fiscalizar o processo de ocupação nas áreas próximas às lagoas, realizando
campanhas de esclarecimento junto à população para uma ocupação dentro dos padrões ambientais que
não poluam as lagoas.

QUESTÃO 10
(A) Duas dentre as modificações:
• o turismo
• novas rodovias
• instalação da Petrobrás
• especulação imobiliária
• expansão dos aeroportos
• melhoria nas comunicações
• reativação da pesca e da maricultura
• intensificação do processo de verticalização de algumas cidades
(B)

Duas dentre as atividades:
• atividade agrícola
• atividade industrial
• atividade agroindustrial
• desenvolvimento do turismo (ecoturismo/turismo rural)

