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

Questão Resposta 

Dois dos fatores: 
• baixo custo da mão-de-obra do Nordeste 
• incentivos fiscais concedidos pelos estados nordestinos 
• menor nível de sindicalização dos operários do Nordeste 
• dificuldade de concorrência com a produção chinesa, de custos muito reduzidos 
• dificuldade de concorrência com países de mão-de-obra muito barata, devido ao baixo  
   valor agregado do setor 

1 
Duas das conseqüências: 
• redução da emigração 
• aumento do PIB regional 
• elevação das exportações 
• aumento da migração de retorno 
• aumento do mercado consumidor 
• redução relativa do índice regional de desemprego 
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A região Norte é uma das cinco macrorregiões do Brasil delimitadas pelo IBGE, que abrange os estados 
do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
A Amazônia Legal abrange, além da região Norte, parte dos estados do Mato Grosso e do Maranhão.  
Produtos: carne bovina e soja 
Área A – Plantations ou agricultura tropical: devido à baixa produtividade, essa atividade demanda uma 
grande quantidade de mão-de-obra assalariada, resultando em grandes concentrações populacionais. 

3 Área B – Agricultura de várzea no vale do Nilo: o regime de cheias do rio e a fertilização sazonal dos 
solos de várzea atraem grande quantidade de trabalhadores envolvidos com uma agricultura tradicional, 
que demanda muita mão-de-obra. 
Dois dos problemas de segurança nacional: 
• contrabando de armas e drogas 
• fluxos ilegais de produtos industriais 
• atuação de grupos islâmicos na tríplice fronteira   
• atuação do crime organizado em comunidades binacionais 
• atuação das Forças Revolucionárias da Colômbia e outros grupos guerrilheiros na fronteira amazônica 

4 Dois dos problemas sócio-ambientais: 
• biopirataria 
• pesca e caça ilegais 
• queimadas e desmatamento 
• contaminação de recursos hídricos 
• incursões de empresas estrangeiras para extrativismo ilegal 
• tráfico de animais silvestres, peixes, aves e de produtos do garimpo 
Justificativa: Devido à sua localização próxima à linha do Equador, as regiões Norte e Nordeste registram 
mínima variação da duração dos dias e das noites ao longo do ano. 

5 
Explicação: Quanto maior a latitude, maiores são as diferenças na duração dos dias e das noites ao longo 
do ano e, por conseguinte, maior o efeito da economia de energia com a adoção do horário de verão. A 
região Sul, justamente por estar situada na porção do território nacional com latitudes mais elevadas, é 
aquela na qual essas diferenças são mais acentuadas e, como resultado, a redução do consumo de energia 
é maior. 
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Dois dos movimentos populacionais e respectivas características: 
1- Deslocamento de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos: trabalhadores com qualificação 
reduzida, ocupando atividades pouco valorizadas nos países de destino. 
2- Deslocamento entre países desenvolvidos: trabalhadores altamente qualificados, em busca de ampliação 
de seus horizontes profissionais. 
3- Deslocamento entre países pouco desenvolvidos: trabalhadores desempregados ou subempregados, com 
baixa qualificação, em busca de ocupação em áreas com maior dinamismo econômico. 
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Amplitude térmica: no climograma da Malásia, a variação da temperatura é mínima, cerca de 1 ºC, e o ano 
todo é muito quente, já que a região está em área muito próxima à linha do Equador, onde quase não há 
alteração da incidência solar ao longo do ano; no climograma do Canadá, a diferença de amplitude é 
grande, explicada pela latitude elevada, gerando variação acentuada da incidência solar na região ao longo 
do ano. 7 

Pluviosidade: o elevado total pluviométrico anual verificado na Malásia é o resultado da sua localização 
na área equatorial, sujeita a grandes volumes de chuvas de convecção resultante da expressiva evaporação 
na região do oceano Índico; já no Canadá, as baixas temperaturas resultam em um ar mais seco, em função 
da redução acentuada do ponto de saturação e da menor evaporação. 
Dois dos argumentos favoráveis: 
• O processo de geração não resulta na emissão de gases que contribuem para o aquecimento global. 
• É possível construir as usinas em locais próximos aos centros consumidores, reduzindo custos com as 
linhas de transmissão e as perdas de energia. 
• O Brasil tem a quinta maior reserva de urânio do mundo. 
• O Brasil domina a tecnologia de enriquecimento do urânio, que é a etapa mais cara e sofisticada do 
processo. 8 

Dois dos argumentos contrários: 
• É uma forma cara de gerar energia, pois o custo do quilowatt é superior ao de outras fontes tradicionais. 
• Há o problema ainda não resolvido, mesmo no restante do mundo, quanto à alocação dos resíduos 
radioativos, o chamado “lixo atômico”. 
• Há riscos ambientais de grande magnitude, ligados à possibilidade de um acidente que resulte em 
liberação de material radioativo para o meio ambiente. 
Os subcentros funcionais como Copacabana, Méier e Saenz Peña surgiram espontaneamente, em função 
do aumento das distâncias em relação à área central da cidade e da acessibilidade desses bairros; já os 
shopping centers são subcentros planejados por grandes empresas do ramo imobiliário e da construção 
civil. 
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Duas das causas: 
• conforto ambiental  
• boa acessibilidade em relação à rede de transporte urbano 
• segurança proporcionada por um espaço segregado e vigiado 
• maior facilidade (em relação ao comércio de rua) para estacionamento 
• ações mercadológicas coordenadas, como, por exemplo, liquidações simultâneas 
• comodidade da reunião de diferentes setores comerciais e de serviços em um só lugar 
Duas das justificativas para a condição de exportadores: 
• A agressiva política de subsídios agrícolas favorece a formação de excedentes exportados para outras 
nações. 
• A agropecuária em padrão industrial, com alta tecnologia e produtividade, resulta em grande volume de 
produção. 
• A PAC (Política Agrícola Comunitária) da União Européia estabelece muitas limitações à entrada de 
alimentos extracomunitários. 

10 
Duas das justificativas para a condição de importadores: 
• Um grande mercado consumidor faz com que a produção nacional não atenda à toda a demanda da 
população. 
• A PAC (Política Agrícola Comunitária) da União Européia favorece as importações agropecuárias entre 
os países do bloco. 
• A localização na zona temperada limita a variedade de produtos cultiváveis, levando à importação de 
alimentos de áreas tropicais. 
• O tamanho relativamente reduzido do território que pode ser utilizado para a agropecuária limita o espaço 
destinado à pecuária de grande porte, notadamente de bovinos para corte, resultando na necessidade de 
importações, tanto de carne quanto de gêneros para ração animal. 

 


