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GEOGRAFIA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Durante a primeira Revolução Industrial, no século XIX, Karl Marx escreveu a obra, da qual foram extraídos os trechos
abaixo.

“Por um lado, a grande propriedade rural reduz a população agrícola a um mínimo em decréscimo
constante e lhe contrapõe uma população industrial em constante crescimento, amontoada em
grandes cidades; [...]. Grande indústria e grande agricultura, exploradas industrialmente, atuam
conjuntamente.”
“Com a preponderância sempre crescente da população urbana que amontoa em grandes
centros, a produção capitalista acumula, por um lado, a força motriz histórica da sociedade,
mas perturba, por outro lado, o metabolismo entre homem e terra, isto é, o retorno dos
componentes da terra consumidos pelo homem, sob forma de alimentos e vestuário, à terra,
portanto, a eterna condição natural de fertilidade permanente do solo. [...]. Mas, ao destruir as
condições desse metabolismo, desenvolvidas espontaneamente, obriga-o, simultaneamente, a
restaurá-lo de maneira sistemática [...]. E cada progresso da agricultura capitalista não é só
um progresso da arte de saquear o solo, pois cada progresso no aumento da fertilidade por
certo período é simultaneamente um progresso na ruína das fontes permanentes dessa fertilidade.
Quanto mais um país, como, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, se inicia
com a grande indústria como fundamento de seu desenvolvimento, tanto mais rápido esse
processo de destruição.”

Marx, Karl. O capital. In LÖWY, Michael. Ecologia e socialismo.
São Paulo: Cortez, 2005. p. 27-29. (Grifos nossos.)

Desde quando Marx escreveu O Capital, o espaço geográfico mundial vem passando por grandes transformações
relacionadas com os processos de industrialização, urbanização, modernização da agricultura, automação da produção
industrial e mundialização do capitalismo.

Considerando as afirmações de Marx sobre a cooperação entre indústria e agricultura no capitalismo e suas implicações
para o meio rural e urbano, faça o que se pede.

Aponte o que, de modo geral, ainda permanece atual e, também, o que já não se aplica mais às sociedades
capitalistas e industrializadas de hoje, observando as partes grifadas no texto e os seguintes aspectos:

I - a distribuição espacial da população nas zonas rurais e urbanas;

II - a ocupação da população economicamente ativa - PEA nas atividades econômicas dos setores primário, secundário
e terciário;

III - o modo como a agroindústria aumenta a produtividade e a lucratividade dos solos, sobretudo, a partir da chamada
Revolução Verde.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Observe as charges.

As charges acima referem-se a um futuro nada promissor para a Amazônia e para a região Ártica.

Com base em estudos sobre o assunto, responda:

A)  a qual problema ambiental se refere a primeira charge? Cite três causas para que esse problema ocorra.

B)  a qual problema ambiental se refere a segunda charge? Cite três causas para que esse problema ocorra.

TERCEIRA QUESTÃO

Com a mundialização do capitalismo e a globalização, os fluxos de mercadorias, pessoas, dinheiro, informações e
ordens ocorrem por meio de redes mundiais que articulam e hierarquizam lugares de diferentes partes do mundo. Nessas
redes, as chamadas cidades globais ou metrópoles mundiais articulam e comandam os fluxos da globalização por meio
de uma rede urbana mundial. Essas cidades funcionam como centros de poder econômico, político e cultural.

Sobre esse assunto, responda as questões abaixo.

A) Quais são as condições de infra-estrutura e recursos tecnológicos encontrados nas cidades globais que permitem a
elas articular e comandar os fluxos da globalização?

B) Por que se pode afirmar que as sedes do poder mundial estão nas cidades globais?

C) Como se caracteriza, no mundo, a distribuição espacial das cidades globais?

D) Qual(is) cidade(s) da rede urbana brasileira é/são considerada(s) cidade(s) global(is)?

bp1.blogger.com/.../iWjXZn1EzPs/s400/charge.jpg escravos24horas.wordpress.com
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QUARTA  QUESTÃO

O mapa abaixo refere-se à divisão climática da África. O climograma refere-se a um dos tipos de clima mencionado
no mapa.

A partir do mapa e do climograma acima, faça o que se pede.

A) Indique os climas 1 e 2 presentes no mapa.

B) Indique o número e o respectivo tipo de clima ao qual se refere o climograma.

C) Descreva as características do climograma quanto à distribuição anual de temperatura e chuva.
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Adaptado de www.worldbook.com/wb/images/
content_spotling/climates/agrica_climate.gif

Adaptado de www.educaplus.org/climatic/
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