
 

         04/07/2010 

Geografia 

PADRÃO DE RESPOSTAS 
Questão Resposta 

A) Duas das possibilidades: 

• geração local de emprego e renda 

• diversificação da economia regional 

• fixação de população em áreas rurais 

• melhoria da infraestrutura de transporte e comunicações 

• aumento dos recursos públicos e privados para a preservação das áreas protegidas 

• aumento da arrecadação, permitindo melhoria dos equipamentos e serviços públicos 
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B) Duas das possibilidades: 

• poluição hídrica 

• degradação da fauna e da flora 

• aumento da quantidade de resíduos sólidos 

• descaracterização dos ambientes originais, em função da construção de infraestrutura   

turística 

A) A Islândia está localizada em uma área de contato entre placas tectônicas, por onde o 

magma encontra maior facilidade para chegar à superfície. 
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B) Duas das possibilidades: 

• turismo 

• produção de energia geotérmica 

• agricultura am áreas com solos de origem vulcânica 

A) Uma das possibilidades: 

• subsídios estatais à produção agrícola 

• nível tecnológico elevado da atividade agrícola 

• nível de renda médio elevado dos seus habitantes 
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B) Uma das possibilidades:  

• diversidade climática, gerando produções agrícolas diferentes e intercambiáveis 

• processo de integração da atividade agropecuária por meio da Política Agrícola 

Comunitária (PAC) 

• complementaridade entre países com produção agrícola relativamente reduzida e países 

com elevada produção 

• acordos de isenção tarifária para a circulação de produtos agropecuários entre os 

membros da União Europeia 

A) Duas das possibilidades: 

• instalação de fábricas de novas marcas no país 

• expansão do crédito para financiar a aquisição dos veículos 

• aumento do poder de compra da população, consequência da estabilização monetária 

após o Plano Real 

• redução relativa do preço dos veículos em função da maior eficiência das montadoras, 

após abertura comercial para o exterior 
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B) A utilização da tecnologia de ponta. 
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A) Uma das possibilidades: 

• campanhas de vacinação lideradas por Oswaldo Cruz − combater as epidemias  

• demolições dos cortiços no centro da cidade − eliminar focos de doenças e epidemias 
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B) A população pobre precisava de uma alternativa de moradia próxima ao seu local de 

trabalho. Em função da demolição dos cortiços no Centro, as pessoas desalojadas passaram 

a ocupar as encostas da cidade, formando as favelas. 

 


