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PADRÃO DE RESPOSTAS

(valor de cada questão = 2 pontos)

Questão

1

A) Duas dentre as atividades econômicas:
• portuária
• turística
• refino de petróleo  
• extração de petróleo  

B) Ser uma das regiões menos dinâmicas economicamente dos EUA.

Apresentar elevado percentual de população negra e pobre.

2

A) Complexos agroindustriais de soja, algodão e carnes.

A  utilização  de  inovações  tecnológicas  no  campo  e  a  integração  industrial  possibilitaram  o 
crescimento da população, dos empregos e da economia.

B) Uma dentre as possibilidades:
• São José dos Campos: indústria aeronáutica; presença de centros de desenvolvimento tecnológico.
• Campinas: informática e/ou eletrônica; presença de centros de desenvolvimento tecnológico.
• Campos dos Goytacazes e Macaé: atividades de apoio para a extração de petróleo; proximidade 
da Bacia Petrolífera de Campos.

• Uberlândia: comércio atacadista e/ou expansão da agroindústria;  processo de modernização da 
agropecuária na região do Triângulo Mineiro.

3

A) Dois dentre os benefícios:
• retenção de metais pesados
• possibilidade de desenvolver o turismo ecológico
• proteção das áreas ribeirinhas contra as enchentes
• favorecimento do extrativismo vegetal não predatório
• desassoreamento da Baía pela retenção de sedimentos
• equilíbrio do sistema hidrológico que articula rios e baía
• proteção das áreas de reprodução de várias espécies marinhas
• proteção da base da cadeia alimentar de várias espécies que são exploradas comercialmente 

B) Dois dentre os fatores:
• assoreamento
• desmatamento
• lixo acumulado
• esgoto doméstico
• poluentes industriais 
• derramamento de petróleo
• aterros para expansão da área urbana
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4

A) Duas dentre as atividades econômicas:
• comércio
• construção civil
• implantação de infra-estrutura

B) A atividade turística proporciona aos produtores rurais a oferta de empregos não-agrícolas, por requisitar 
serviços de caseiros, empregados domésticos, jardineiros e garçons, o que contribui para o aumento da 
renda familiar.

5

A) Uma dentre as mudanças e sua respectiva causa:
• aumento relativo e absoluto da população idosa (mais de 60 anos); crescimento da expectativa  
de vida

• diminuição relativa da população jovem (0 a 19 anos); queda da natalidade/fecundidade
• aumento  relativo  e  absoluto  da  população  adulta  (20  a  59  anos);  queda  da 
natalidade/fecundidade associada ao envelhecimento da população (aumento da idade média da 
população)

B) Uma dentre as mudanças e uma dentre suas respectivas conseqüências:
• aumento da população idosa (mais de 60 anos)

• maiores gastos com o sistema de aposentadoria
• maiores gastos com o sistema público de saúde
• necessidade de mais programas sociais voltados para o atendimento à terceira idade

• diminuição da população jovem (0 a 19 anos)
• redução relativa dos investimentos demográficos (investimentos quantitativos em educação 

fundamental, investimentos na área de medicina neonatal etc.)

• aumento da população adulta (20 a 59 anos)
• diminuição da taxa ou da razão de dependência
• aumento dos investimentos em educação de nível médio e superior
• possibilidade de aumentar o número de contribuintes da previdência (se houver geração de 

empregos)
• necessidade  de  um  nível  de  crescimento  econômico  capaz  de  absorver  um  número 

proporcionalmente maior de pessoas que chegam ao mercado de trabalho

6

A) Enquanto a área 1 é uma área de imigração, a área 2 é uma área de emigração.

B) A área 1 atrai população em decorrência da incorporação de novas áreas ao espaço produtivo 
nacional,  em especial  em função de atividades com perfil  predominantemente masculino,  tais 
como agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e extrativismo mineral. 

Na  área  2,  ocorre  a  expulsão  da  população  predominantemente  masculina  em  função  da 
concentração  fundiária,  do  pouco  dinamismo  da  economia  e  da  forte  presença  da  pecuária 
extensiva com baixo índice de geração de empregos.

7

A) Houve uma queda no nível de emprego industrial na porção oriental da Alemanha, em função da 
menor competitividade das antigas empresas estatais que foram privatizadas ou fechadas.

B) Duas dentre as conseqüências:
• grande aumento do desemprego
• aumento da intolerância e do racismo
• migrações do leste para o oeste alemão
• elevação dos gastos com o amparo social dos cidadãos do leste alemão 
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8

A) Processo de segregação urbana.

Insegurança da sociedade, produto de desigualdades socioeconômicas ou concentração de renda.

B) Duas dentre as ações:
• priorizar os investimentos em infra-estrutura nas áreas já favorecidas da cidade
• negligenciar a implantação de uma política habitacional eficaz voltada para a população de baixa 
renda

• possibilitar  a  territorialização  das  áreas  mais  carentes  pelo  crime  organizado  em  virtude  da 
reduzida atuação governamental

• implementar  política  de  segurança  em caráter  permanente  apenas  nas  áreas  mais  ricas,  em 
contraste com uma  atuação episódica nos espaços populares

9

Uma dentre as áreas e sua respectiva característica natural:
1- Saara – clima desértico
2- Kalahari – clima desértico
3- Namíbia – clima desértico
4- Bacia do Congo – floresta tropical/equatorial

Uma dentre as áreas e sua respectiva atividade econômica:
5- Golfo da Guiné - plantations
6- Magreb (noroeste da África) – cultivos mediterrâneos 
7- Sahel – uso intensivo para agropecuária 
8- Delta do Nilo – agricultura de várzea

10

A) Redução da emissão atmosférica de gases causadores do aquecimento global.

Um dentre os países:
• EUA
• Austrália 

B) Uma dentre as características e sua respectiva vantagem:
• ventos constantes; favorece a produção de energia eólica
• clima predominantemente quente e úmido em grande área do país; favorece o uso da energia de 
biomassa (álcool, biodiesel)

• clima com muitas horas de insolação ao longo do ano e incidência solar direta; favorece o uso da 
energia solar

• clima  predominantemente  chuvoso  e  adequada  disponibilidade  territorial  para   reservatórios; 
favorece a geração de hidroeletricidade

• clima favorável ao rápido crescimento dos vegetais e existência de vastas áreas para silvicultura; 
favorece a substituição do coque (carvão mineral) pelo carvão vegetal nas siderúrgicas  


