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Gabarito Final - Questão 1 

A) Dentre os fatores que justificam a expansão da cana-de-açúcar no Brasil, 

destacam-se: Aumento da importância do álcool ou etanol na matriz energética 

brasileira; valorização do álcool como fonte de energia renovável e menos 

poluente se comparado ao petróleo, aumento da competitividade do etanol 

como combustível, existência de incentivos governamentais, condições 

naturais favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar.  

B) Pode-se citar como áreas brasileiras incorporadas recentemente pelo cultivo da 

cana-de-açúcar o Triângulo Mineiro, Sul e Sudoeste Goiano, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Paraná.   

 

C) As conseqüências sócio-ambientais são: Redução da produção de alimento, 

poluição atmosférica em decorrência das queimadas, pressão sobre a infra-

estrutura urbana decorrente das migrações associadas, reestruturação do 

espaço agrário, concentração fundiária, aumento da pressão da fronteira 

agrícola na região norte, e também, o manejo inadequado pode causar danos 

hídricos e edáficos (solos),  
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Gabarito Final - Questão 2 

 

A) O acesso rápido às informações, por meio da internet, tem interferido no 

cotidiano das pessoas de diferentes maneiras. Como  exemplos destacam-se: 

- rapidez no acesso a informação; 

- novas formas e padrões de consumo (ex: realização de compras sem sair de 

casa); 

- ampliação dos relacionamentos, principalmente os virtuais; 

- influência nas relações sociais e familiares (ex: isolamento); 

- flexibilidade das relações de trabalho (ex: trabalho em casa); 

- flexibilidade dos estudos (ex: educação a distância); 

- novas formas de lazer (ex: jogos virtuais em rede); 

- violência gerada a partir de relações virtuais (ex: pedofilia); 

- interligação do sistema financeiro; 

- integração dos processos produtivos agrícola e/ou industrial; 

- alteração nas formas de tratamento da saúde; 

- avanços das tecnologias da comunicação e informação; 

 

 Enfim, o uso da internet tem modificado os hábitos, a educação, a 

saúde, o ritmo de vida e, sobretudo, as  formas de trabalho exigindo, cada vez 

mais, que o ser humano busque novos conhecimentos para que possa 

continuar vivendo em sociedade. 

 

B) De acordo com as informações contidas no gráfico no período analisado há 

uma crescente expansão do uso internet no mundo. Como principais causas 

desse crescimento podem ser citadas: 

- nova divisão internacional do trabalho; 

- nova localização das unidades produtivas, principalmente nos países 

emergentes; 

- desenvolvimento de infra-estruturas de comunicação (cabos, fibras ópticas); 

 - redução dos preços de computadores e barateamento dos serviços 

possibilitando, em alguns países, o aumento do uso de usuários; 

- aumento do número de trabalhadores que desenvolvem suas atividades em 

casa; 
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- expansão de lan houses; 

- informatização de instituições públicas e projetos sociais de uso da internet; 

- incentivos governamentais para aquisição de equipamentos (computadores) e 

subsídios dos valores dos serviços; 

- avanço nas tecnologias da informação e comunicação; 
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Gabarito Final - Questão 3 

A) A partir da análise do mapa apresentado na terceira questão fica evidente três 

principais fluxos migratórios atuais, representados pelos seguintes países 

e/ou regiões: 

- Estados Unidos, Canadá e/ou América do Norte; 

- Europa e/ou Europa Ocidental; 

- Japão. 

  B) Os movimentos migratórios apresentados atualmente têm como principais 

causas: 

- Busca de emprego: este subitem considera que as pessoas migram para fugir 

do desemprego, em busca de oferta de trabalho e melhores salários, este fato 

ocorre tanto por profissionais qualificados ou não; 

- Busca por melhores condições de vida: a busca por melhores condições de 

vida inclui o acesso a bens de consumo (carros, moradia, tecnologia, etc.) e 

serviços (saúde, educação, lazer, etc.), além de melhores condições 

econômicas e financeiras; 

- Motivos políticos/religiosos: em diversos países ocorrem conflitos étnicos, 

políticos e/ou religiosos, dessa forma parte da população vê-se obrigada a 

fugir de locais conflitantes em busca de melhores condições de vida em 

outros países.  
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Gabarito Final - Questão 4 

 

A) 

- manter o fluxo genético 

- possibilitar a conexão entre diferentes fragmentos florestais e Unidades de 

Conservação 

- manejo susentável da floresta 

- ecoturismo 

- preservação da biodiversidade 

- contribuição ao equilíbrio climático 

- preservação/manutenção/apoio às nações indígenas 

- barrar a destruição da floresta 

- diminuição do preço da terra 

B) 

- avanço da agropecuária / agricultura / pecuária 

- desmatamento 

- construção de UHEs 

- projetos de desenvolvimento governamentais 

- grande extensão territorial dificulta a ação 

- exploração de madeira nobre 

- ação de madeireiras 

- queimada para abertura de roça / queimada 

- falta de fiscalização 

- extrativismo 

- biopirataria / trafico de animais silvestres 

 


