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P ADRÃO DE RESPOSTAS
(valor de cada questão = 2,0 pontos)
Questão

Resposta
Dois dentre os fatores naturais:
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•

isolamento geográfico

•

desigualdade na distribuição das chuvas

•
•

desigualdade na distribuição de luz ao longo das latitudes
desigualdade na distribuição de calor ao longo das latitudes

Um dentre os benefícios econômicos:
• perspectiva de maior quantidade e diversidade da produção de alimentos
• estímulo ao crescimento do turismo ecológico, com a correspondente entrada de divisas
• maior possibilidade de obtenção de substâncias para a indústria farmacêutica a partir de
compostos químicos obtidos de animais e plantas
• maior potencial de obtenção de recursos naturais de origem orgânica que possam
constituir matérias-primas para a indústria (como a madeira, por exemplo)
O uso de fontes renováveis implica menor utilização dos combustíveis fósseis, reduzindo a
emissão de CO2 e o efeito estufa.
Um dentre os motivos:
• Os Estados Unidos têm privilegiado o crescimento econômico imediato ao invés das
questões ambientais.
• Para muitos países desenvolvidos seria oneroso reestruturar, em curto prazo, sua estrutura
industrial baseada nos combustíveis fósseis.
• A proposta brasileira eleva os custos de produção industrial para os países que só dispõem
de acesso fácil aos combustíveis fósseis em seus territórios.
• Os países do Oriente Médio têm sua economia dependente da exportação de petróleo e,
assim, não desejam a redução do consumo dessa fonte de energia.
• Países desenvolvidos, como os EUA, possuem influentes empresas ligadas aos setores
petrolífero e automobilístico, dificultando a alteração da matriz energética.
Estratégia do Brasil: Adiar a implantação da ALCA.
Justificativa: O interesse do país tem sido de reforçar a integração no âmbito sul-americano,
de modo a aumentar a competitividade da economia brasileira frente à norte-americana.
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Estratégia dos Estados Unidos: Iniciar o mais rápido possível a efetivação do acordo comercial.
Justificativa: A América Latina tornou-se uma área economicamente importante como destino
das exportações norte-americanas. Dessa forma, a ALCA viabilizaria um aprofundamento da
influência dos EUA no continente e concorreria com as iniciativas da União Européia.
Os dois povos consideram o mesmo território (a Palestina) como sendo o seu lar nacional.
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Um dentre os problemas:
• disputa sobre o controle da cidade de Jerusalém, considerada sagrada por ambos os povos
• existência de colônias judaicas implantadas na Cisjordânia, que hoje abrigam um
montante de mais de 200 mil hebreus
• disputa sobre o controle da água, escassa na região, importante recurso para a agricultura
irrigada e para o abastecimento domiciliar de Israel
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Dois dentre os argumentos:
• O Brasil, após ter vivido a “década perdida” dos anos 80 e as dificuldades dos anos 90,
transformou-se, pela primeira vez na sua história, em país de emigração.
• O fato de o Brasil abrigar uma das maiores colônias japonesas do mundo foi fator de
estímulo para que um grande número de nipo-descendentes, diante das dificuldades no
Brasil, fizesse o caminho inverso ao de seus ancestrais.
• Ao longo do período considerado, a Coréia do Sul experimentou uma fase de intenso
crescimento econômico e melhoria do padrão de vida da população, o que serviu como
redução do estímulo à emigração no país.
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Toda sede de município (cidade) ou de distrito (vila) é considerada um aglomerado urbano.
Este critério desconsidera aspectos fundamentais do processo de urbanização, como as
atividades econômicas desenvolvidas pela população que vive no aglomerado, fisionomia
urbana ou presença de infra-estrutura. Assim, localidades tipicamente rurais, acabam sendo
classificadas como urbanas, aumentando artificialmente o percentual de população urbana no
Brasil.
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A dificuldade de acesso à terra e ao trabalho no campo brasileiro expulsou um expressivo
contingente de mão-de-obra que se dirigiu, principalmente, para as grandes metrópoles,
resultando em problemas tais como a favelização, o aumento da violência e a carência de
infra-estrutura.
Ao investir prioritariamente nas áreas ocupadas pela população de média e alta renda, o
Estado tornou-se total ou parcialmente ausente nas áreas mais carentes, gerando um vazio de
poder que foi gradativamente assumido pelo crime organizado.
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Uma dentre as medidas:
• repressão efetiva ao contrabando de armas
• extensão efetiva da assistência jurídica à população carente
• implantação/ reorganização da infra-estrutura de serviços urbanos
• viabilização de oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal
• repressão às quadrilhas de traficantes através do reaparelhamento e reestruturação da
polícia
• implementação de políticas habitacionais que evitem a formação de grandes aglomerados
de habitações precárias
• realização, com segurança e legalidade, das diversas manifestações artístico-culturais dos
segmentos sociais que moram nas favelas e bairros pobres
Região I – Norte Fluminense
Região tradicionalmente pouco industrializada, com destaque para a agroindústria e, mais
recentemente, para a extração de petróleo.
Região II – Médio Vale do Paraíba
É a segunda área mais industrializada do Estado, abrigando um conjunto importante e
diversificado de indústrias.
Um dentre os fatores:
• desigualdade de renda, pois quanto melhor o nível socioeconômico da
população do bairro, maior o número de acessos à Internet
• desigual distribuição da infra-estrutura de telecomunicações da cidade, a qual varia na
razão direta da renda média dos habitantes de cada bairro e dos investimentos públicos
• desigual densidade demográfica; os bairros mais densamente ocupados são aqueles onde
são registrados os mais altos índices de acesso e o oposto é verificado nos bairros com
baixos índices de ocupação
O apartheid priva as camadas populares do acesso aos novos meios de comunicação, que
constituem, cada vez mais, um pré-requisito para a inserção profissional de qualidade no
mercado de trabalho.

