13/12/2009

Geografia
PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR DE CADA QUESTÃO = 2 PONTOS)
Questão

Resposta
São Paulo
Uma das justificativas políticas:
• a fusão do estado da Guanabara e do antigo estado do Rio de Janeiro reduziu o
dinamismo da nova capital
• a importância político-administrativa da capital paulista é fruto da maior relevância
política do estado na federação
• a transferência da capital para Brasília esvaziou o Rio de Janeiro de uma série de funções
importantes, relacionadas à administração federal
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Duas das justificativas econômicas:
• a rede urbana paulista reforça a importância da capital
• a debilidade da rede urbana fluminense reduz a relevância da capital do estado
• o processo de industrialização de São Paulo foi muito mais intenso do que o do Rio de
Janeiro
• as migrações de trabalho foram muito mais numerosas para São Paulo do que para o Rio
de Janeiro
• São Paulo foi gradualmente assumindo a função de principal centro financeiro do país,
em detrimento do Rio de Janeiro
Maior: Europa Oriental e ex-URSS
Menor: África
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Explicações:
O fim do socialismo real favoreceu o expressivo aumento dos investimentos externos nas
referidas regiões.
A debilidade do mercado consumidor e a instabilidade política tornam o continente africano
relativamente pouco atraente para os grandes investidores internacionais.
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Dois dos fatores e respectivas justificativas:
• nível elevado de renda / acesso muito maior a bens de consumo e alimentos, produtos que
demandam muita água nos seus processos de produção
• grande consumo e produção agrícola per capita / maior desenvolvimento técnico dessa
atividade, sendo a agricultura o setor que mais consome água
• nível de industrialização elevado / fabricação de diversos artigos que necessitam de
grande volume de água para serem produzidos
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Um dos países:
• Japão
• Coreia do Sul
• EUA
• Canadá
• Austrália
• Nova Zelândia
• países da Europa Ocidental
Região: América Latina
Duas das causas:
• concentração fundiária histórica
• debilidade dos serviços sociais públicos
• nível relativamente baixo de formalização dos trabalhadores
• período prolongado de inflação elevada, no final do século XX
Concentração fundiária ou concentração de terras
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Uma das causas:
• modernização da agricultura
• o sistema de sesmarias adotado na época colonial
• legislação fundiária que restringe o acesso à terra ao pequeno agricultor
Uma das consequências:
• êxodo rural
• redução dos cultivos de subsistência
• empobrecimento do morador do campo
• aumento das desigualdades de renda no país
Duas das causas:
• solos com baixa infiltração
• retirada da cobertura vegetal
• acúmulo de lixo nas encostas
• ocupação irregular de encostas
• elevada inclinação das encostas
• chuvas intensas e/ou de grande duração/altura
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Duas das medidas:
• educação ambiental
• recolhimento de lixo
• uso de sistemas de alerta
• reflorestamento de encostas
• fiscalização da ocupação de encostas
• implantação de programas de habitação popular
• remoção da população de áreas com risco de deslizamento
• realização de obras de contenção tecnicamente mais adequadas

13/12/2009

Geografia
Duas das vantagens:
• imagens coloridas
• mapeamento de superfícies maiores
• obtenção de imagens de forma imediata
• cobertura de praticamente toda a superfície terrestre
• obtenção de imagens de forma praticamente ininterrupta
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Duas das utilizações:
• uso militar
• serviços meteorológicos
• monitoramento das queimadas
• diferentes tipos de mapeamentos
• monitoramento do desmatamento
• identificação de áreas atingidas por secas, inundações, geadas
Um dos países:
• Japão
• Itália
• Alemanha
• Suécia
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Uma das justificativas:
• reposição de mão de obra
• aumento da arrecadação de impostos
• diminuição dos déficits previdenciários
• diminuição da necessidade de importação de mão de obra estrangeira
Um dos motivos:
• aumento da expectativa de vida
• redução da taxa de mortalidade geral
Duas das redes:
• prostituição de rua
• redes de distribuição varejista de drogas
• grupos paramilitares (“esquadrões da morte”, milícias)
• exploração de serviços coletivos em áreas carentes (transportes, gás, TV por assinatura)

9

Dois dos problemas:
• terrorismo internacional
• mobilidade de população
• diferentes tipos de poluição
• ineficiência na gestão de recursos naturais
• proliferação de armas de destruição em massa
• circuitos ilegais da economia (narcotráfico, contrabando, biopirataria)
Duas das características:
• ênfase nas indústrias de bens de consumo
• associação entre gasto público e capital privado
• obtenção de recursos financeiros externos por meio de empréstimos
• produção industrial voltada para o mercado interno, diminuindo as importações
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Dois dos motivos:
• controle da inflação
• incentivo ao desenvolvimento de uma forte poupança interna
• implantação de um modelo de gestão do Estado mais eficiente
• melhor distribuição de renda, em relação aos países latino-americanos
• investimentos em educação permitindo a formação de um amplo mercado interno

