GEOGRAFIA - Grupos C, D e H - Gabarito
1a QUESTÃO: (2,0 pontos)

Avaliador

Revisor

Observe os gráficos abaixo:
População das regiões metropolitanas em relação à população urbana do Brasil

1950

1960

38,71%

1970

41,12 %

45,01%

1980

1991

31,49 %

28,88 %

Fonte: Organizado com base em dados de: SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo, Hucitec, 1993.

Considerando os dados apresentados acima:
a)

descreva como evoluiu o crescimento da população das regiões metropolitanas, entre 1950 e 1991, em
relação à população urbana do Brasil.

Resposta:
Entre 1950 e 1960 observa-se o crescimento da participação da população das regiões metropolitanas na totalidade da população urbana do Brasil; já no período 1970 –1991 observa-se a diminuição da
participação da população das regiões metropolitanas na totalidade da população urbana do Brasil.
b)

explique o processo verificado nas regiões metropolitanas a partir de 1970.

Resposta:
A partir de 1970 e, sobretudo, nas décadas seguintes, observa-se que a população das regiões
metropolitanas cresce menos que o restante da população urbana do Brasil, processo que vem sendo denominado por alguns autores de involução metropolitana ou desmetropolização. Tal processo é explicado pelo fato
de parte dos fluxos migratórios, que antes se dirigiam para as regiões metropolitanas, terem sido deslocados
para outros centros urbanos, em razão da nova dinâmica espacial da economia brasileira.
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2a QUESTÃO: (2,0 pontos)

Avaliador

Revisor

A situação do desemprego no mundo é dramática. Cálculos apresentados pela OIT (Organização Internacional
do Trabalho) para 1997 registraram 800 milhões de desempregados no planeta, número que, acrescido ao dos
trabalhadores subempregados chegou a 1 bilhão de pessoas, ou seja, um terço da força de trabalho mundial.
Trata-se do nível mais alto de desemprego desde a Grande Depressão dos anos 1930.
Aponte e explique duas causas responsáveis pelo elevado nível de desemprego mundial na atualidade.

Resposta:
1) O desemprego é causado pela crescente aplicação de tecnologias que reduz o emprego da força de trabalho
nas mais diferentes atividades econômicas.
2) O processo de fusão das grandes empresas que torna dispensável uma parte da força de trabalho.
3) O processo de privatização das empresas estatais leva à reestruturação das suas atividades e à conseqüente
dispensa dos trabalhadores considerados ociosos.
4) A reforma do Estado, segundo orientação neoliberal, que leva à redução de suas atividades e dos empregos
públicos.
5) A abertura dos mercados nacionais à concorrência internacional, causando a falência dos setores menos
competitivos e a eliminação de postos de trabalho.
6) A importância do chamado capital financeiro fundado na especulação e não em investimentos diretos no setor
produtivo, criador de empregos.

3a QUESTÃO: (2,0 pontos)

Avaliador

Revisor

Os mapas abaixo apresentam diferenças nas fronteiras políticas e étnicas da África.
Mapas das Fronteiras Políticas e Étnicas da África
Divisão Política

Divisão Étnica

Fonte : Adaptado de GLASSNER, Martin Ira - Political Geography. London, 2004.

Aponte e comente uma conseqüência dessas diferenças.

Resposta:
A divisão do continente, estabelecida pelos europeus no período colonialista, não respeitou a diversidade
política e cultural dos africanos, acabando, freqüentemente, por reunir grupos rivais num mesmo território, e/ou até
por dividir membros de uma mesma etnia em distintos territórios, nos países formados no período pós-colonial.
Como conseqüência, instauraram-se diversos conflitos no continente africano, influindo decisivamente na situação
de extrema pobreza, na recorrência de guerras civis, golpes de Estado e no persistente subdesenvolvimento da
maioria de seus países.
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4a QUESTÃO: (2,0 pontos)

Avaliador

Revisor

Observe os gráficos abaixo.
IMÓVEIS IMPRODUTIVOS NO BRASIL
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Fonte: INCRA e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) – 1997

Com base em sua observação:
a)

identifique as duas regiões onde a violência no campo e a improdutividade agrícola estão mais correlacionadas,
explicando uma causa para essa correlação.

Resposta:
Nas regiões Norte e Nordeste, como mostram os gráficos, existem altas concentrações de imóveis
improdutivos, nas quais a terra se converte, muitas vezes, em reserva de valor e seus donos aguardam
melhores preços para arrendá-las ou vendê-las. Os movimentos de trabalhadores rurais, como forma de
pressionar o Estado a realizar a reforma agrária, elegeram a ocupação desses imóveis improdutivos como
uma de suas ações preferenciais.
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b) explique por que nas regiões brasileiras Sudeste e Sul ainda persistem expressivos índices de terras improdutivas.

Resposta:
Em anos recentes, a produção agrícola das regiões Sudeste e Sul vem passando por um significativo
aumento, motivado pela modernização do campo. Essa modernização pouco afetou as relações sociais no campo,
as quais ainda se mostram extremamente injustas e concentradoras da terra. Uma modernização seletiva criou
um enorme contingente de excluídos que também procura se organizar e ocupar os imóveis improdutivos.

5a QUESTÃO: (2,0 pontos)

Avaliador

Revisor

Os solos representados abaixo encontram-se em uma mesma região brasileira de clima tropical úmido e com
semelhante composição mineralógica. A diferença entre ambos está na maior ou menor presença de cobertura vegetal.
SOLO A

SOLO B

Com base em sua observação e conhecimento sobre o estudo dos solos, compare-os, tendo em vista:

a)

insolação, temperatura e umidade

Resposta:
A menor cobertura vegetal do Solo A, comparada àquela encontrada no Solo B, expõe o primeiro
à maior insolação, elevadas temperaturas e presença de menor umidade.

b)

ação das gotas de chuva, infiltração da água e erosão

Resposta:
A menor cobertura vegetal do Solo A, em comparação à encontrada no Solo B, provoca maior ação
erosiva das gotas de chuva, menor capacidade de infiltração e retenção da água e maior erosão do solo pelo
escoamento superficial.
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