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Apresentação
Este livro, complementar à coleção Ser Protagonista, traz o conteúdo
resumido dos principais tópicos que constituem o programa curricular
do Ensino Médio.
Ele foi organizado sob a forma de temas seguidos de atividades, o que
possibilita ao aluno fazer uma revisão criteriosa do que aprendeu e, ao
mesmo tempo, aferir seu domínio dos assuntos por meio da realização
de uma série de exercícios de vestibular selecionada com precisão para
cada tema.
No final do livro, há um gabarito com respostas, para que o aluno
possa conferir e corrigir os exercícios que realizou.
Edições SM
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Conheça seu livro

Revisão

O Ser Protagonista Revisão retoma
os conteúdos da disciplina e propõe a
resolução de questões dos principais
vestibulares do país.
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brasileiro

A ampliação do território
A partir do início do século XVII, o território da
Colônia foi bastante ampliado com a conquista de
novas áreas, que vão do semiárido nordestino até
o sertão. Iniciou-se a criação de gado e formaram-se pastagens na porção meridional da Colônia,
nos atuais estados sulinos. Nesse mesmo século
teve início a ocupação da Amazônia, com a exploração dos produtos da floresta. Os portugueses
adentraram o rio Amazonas em busca das drogas
do sertão (ervas medicinais, cacau, canela, baunilha, urucum, guaraná, etc.).
No final do século XVII, partiram de São Paulo expedições de bandeirantes para capturar e escravizar indígenas e encontrar minas de ouro e
diamantes. Com a descoberta do ouro no século XVIII, houve uma rápida interiorização com o
povoamento da região das Minas Gerais.

Os três primeiros séculos de ocupação do território brasileiro foram marcados pela descontinuidade espacial. Formaram-se “ilhas” de ocupação e povoamento ao longo do litoral e nas áreas
interioranas, com ligações muito precárias e perigosas. Tropeiros e pecuaristas foram os principais
responsáveis pela consolidação das rotas, bem
como pela instalação de áreas de pouso (descanso), que se tornariam núcleos de povoamento.
O século XIX destacou-se pela aceleração do processo de expansão do território a partir de várias atividades econômicas, das quais a mais importante
foi o café. Sob o aspecto social, o café fez surgir uma
nova elite de grande poder político, além de uma
classe trabalhadora livre, formada por imigrantes
europeus. Apesar da curta duração, a exploração da
borracha na Amazônia, entre 1870 e 1910, provocou forte impacto, atraindo para a região migrantes
que fugiam da seca no sertão do Nordeste.
O século XX marcou a consolidação do território brasileiro não somente por sua efetiva ocupação, como também pelo processo de integração,
graças às vias de transporte.

 A industrialização e a

integração do território
brasileiro

Em meados do século XIX, difundiu-se o capitalismo industrial na Europa Ocidental, nos
EUA, no Japão e em outros países do mundo,
como o Brasil, que, recém-independente, politicamente frágil e com economia de baixo nível
técnico, assumiu posição de periferia.
A expansão do capitalismo no mundo fez disparar a produção e a exportação do café brasileiro. O
crescimento da economia agroexportadora impulsionou a indústria nas últimas décadas do século
XIX e no início do século XX, embora a exportação
do café continuasse como base da economia nacional. Nesse período, teve início nos países centrais
a Segunda Revolução Industrial, enquanto o Brasil
não dispunha de capital suficiente para intensificar
o processo de industrialização.
Em 1929, uma crise mundial fez avançar a
industrialização brasileira, com a criação de indústrias para fabricar produtos antes importados, impulsionada pelo aumento da demanda
interna e pelas políticas governamentais (financiamentos, taxações sobre produtos importados,
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vações tecnológicas da Terceira Revolução Industrial.
A economia brasileira, mais internacionalizada, enfrentou problemas com sua dívida externa. A inserção na
economia capitalista internacional promoveu mudanças no papel desempenhado pelo nosso país na DIT: o
Brasil diversificou a pauta das exportações, incluindo
artigos manufaturados, e assim ampliou sua participação no comércio mundial, passando de exportador de
matérias-primas e bens agrícolas − modelo agroexportador − para o novo modelo urbano-industrial, o que,
contudo, não melhorou as condições sociais do país.

Brasil: integração e regionalização

 A formação do território
Com uma área de 8 514 876 km2, o Brasil tem
o quinto maior território do mundo. A ocupação
do território brasileiro pelos europeus teve início
quando os colonizadores, sobretudo os portugueses, organizaram feitorias próximas ao litoral para
a exploração do pau-brasil. O processo ocorreu a
partir do século XVI, no período de desenvolvimento do capitalismo mercantil na Europa. Os europeus
cruzavam o oceano em busca de metais preciosos.
As atividades econômicas desenvolvidas no
Brasil ao longo da história estão associadas às potencialidades naturais do território. Em diferentes momentos, os espaços foram organizados para
atender ao mercado mundial, que demandava produtos agrícolas ou minerais. Os portugueses iniciaram a exploração pelo litoral, desde o cabo de
São Roque (atual RN) até Cananeia (atual SP). A
implantação de várias atividades exportadoras explica a forma de ocupação do Brasil e a construção
de suas diferenças regionais.
A partir da segunda metade do século XVI, o cultivo da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste iniciou uma nova fase no processo de ocupação do
território. Os portugueses implantaram o sistema
agrícola de plantation, com base na grande propriedade, no trabalho escravo e na monocultura. Dependente do capital da metrópole, esse sistema visava apenas atender aos interesses europeus.

protecionismo). A atividade industrial ultrapassou o
setor agroexportador, em baixa por causa da diminuição da demanda mundial de café.
A partir da década de 1930, o Estado brasileiro adotou políticas desenvolvimentistas para promover a industrialização. Entre elas, a obtenção de financiamento
estadunidense para a criação da indústria siderúrgica
(em Volta Redonda) ocasionou a chegada da Segunda Revolução Industrial ao Brasil, com algumas décadas de atraso. Na década de 1940, em plena Segunda
Guerra Mundial, o Brasil apresentava uma organização
fragmentada do espaço, pois havia mais ligações com o
exterior (onde estavam os mercados para as matérias-primas produzidas) do que com as áreas próximas,
com uma deficiente rede de transportes.

 As regiões brasileiras
O conceito de região é um dos mais complexos e
discutidos na Geografia. De forma sucinta, a região
é parte de um todo com o qual se interrelaciona. As
fronteiras regionais podem ou não coincidir com as
divisões político-administrativas estabelecidas. A primeira regionalização do Brasil foi feita pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1941;
ao longo das décadas seguintes foram realizadas várias modificações na divisão oficial.
A atual divisão regional foi realizada em 1967 e reformulada em 1988 pela Constituição Federal, dividindo o país em 26 estados e um Distrito Federal (ver
mapa), agrupados em cinco macrorregiões.
Outras propostas de divisão têm sido feitas, discutindo-se a validade da atual regionalização em
vista das transformações socioeconômicas do país
nas últimas décadas. Entretanto, estudaremos a divisão oficial proposta pelo IBGE, que é também a
mais conhecida.

O Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial

O final da guerra em 1945 e o início da Guerra Fria
marcaram a internacionalização da economia brasileira.
A hegemonia capitalista estadunidense promoveu a articulação de uma base aliada formada pela Europa Ocidental, Japão e América Latina. A criação de instituições como
o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial foi decisiva para o Brasil. Os constantes déficits da
balança comercial, associados às leis de redução das remessas de lucros, dificultavam a aceleração da industrialização. Somente na segunda metade dos anos 1950 houve
uma guinada em relação à obtenção de capitais externos.
O Estado permaneceu presente na implantação da
infraestrutura (transportes, energia, comunicações) e na
criação e expansão de indústrias de base (siderúrgica,
petroquímica). Apesar disso, a industrialização brasileira tornou-se dependente dos investimentos das empresas multinacionais, sobretudo as indústrias
de bens duráveis (automobilística, de eletroBRASIL: CINCO MACRORREGIÕES
domésticos, etc.), que passaram a dominar o
80ºO
70ºO
60ºO
50ºO
40ºO
processo de industrialização. Depois do golVENEZUELA GUIANA
Guiana
pe militar de 1964, fortaleceu-se o elo entre
Francesa
COLÔMBIA
SURINAME (FRA)
a economia brasileira e o capital internacioRR
AP
Equador
nal. A abundância de créditos no mercado
internacional garantiu a fase denominada
“milagre brasileiro” (entre 1967 e 1973), peAM
PA
CE
MA
RN
ríodo de elevado crescimento econômico e
PB
PI
PE
AC
forte concentração de renda, que se encerrou
AL
TO
SE
RO
com a primeira crise do petróleo.
BA
PERU
MT
Na década de 1980, a economia munDF
BOLÍVIA
dial passou a crescer mais lentamente, proGO BRASÍLIA
vocando déficits públicos em vários países
MG
ES
Região Norte
MS
centrais; o neoliberalismo foi adotado nos
CHILE
RJ
SP
Região Nordeste PARAGUAI
Estados Unidos e no Reino Unido e se exTrópico de Capricórnio
PR
pandiu para outros países, incluindo o BraRegião
OCEANO ATLÂNTICO
Centro-Oeste
SC
sil; o mercado financeiro mundializou-se,
ARGENTINA
Região Sudeste
RS
embora continuasse centralizado em Nova
0
605
1210 km
Região Sul
York, Londres e Tóquio. As multinacioURUGUAI
1 cm – 605 km
nais foram e continuam sendo favorecidas
pela gradual abertura dos mercados promovida pelo neoliberalismo e pelas ino- Fonte de pesquisa: Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. p. 94.

ID/BR

Cada tema apresenta
uma síntese dos
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proporcionando uma
revisão do que foi
estudado durante os três
anos do Ensino Médio.
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Atividades
1. Alternativa a.
a. CORRETA. O trecho destacado no mapa
abrange o rio São Francisco e suas margens.
b. INCORRETA. A justificativa para a transposição das águas do rio São Francisco não é o
de gerar energia elétrica, mas garantir a
oferta de água para habitantes do agreste e
do sertão nordestino.
c. INCORRETA. Além da bacia do rio São
Francisco, há outras bacias genuinamente
brasileiras, como a bacia do TocantinsAraguaia.
d. INCORRETA. A Usina de Belo Monte, que será
a segunda maior do mundo, será construída
no rio Xingu na região Norte do país.
e. INCORRETA. A usina de Balbina, controlada
pela empresa Centrais de Energia Elétrica
S.A., localiza-se no estado do Amazonas.

Hidrologia e hidrografia

1. (ESPM-SP)

Em relação à região destacada, está CORRETO afirmar:
a) Trata-se de região drenada por rio principal exorreico, com juzante no sentido norte e de grande importância à população ribeirinha.
b) A transposição projetada em seu principal rio tem como justificativa explorar
o potencial hidrelétrico e aumentar a produção energética para o nordeste.
c) É a única bacia hidrográfica genuinamente brasileira e irriga uma área bastante atingida por estiagens.
d) No curso desse importante rio brasileiro será construída a segunda maior usina hidrelétrica brasileira e terceira maior do mundo, com previsão de operação para 2014.
e) As usinas de Paulo Afonso, Sobradinho e Balbina geram energia para todo
o nordeste brasileiro sob a responsabilidade energética da CHESF.
2. (Unesp)

O rio São Francisco sempre desempenhou um papel relevante no cenário da conquista do interior do Brasil. Em 1813, José Hipólito da Costa, no jornal Correio Brasiliense, destacou em seu artigo a importância
da construção de uma cidade central para a sede da Corte portuguesa,
às margens do rio São Francisco, que, em suas palavras, afirmou ser um
sítio ameno, fértil e regado por um rio navegável. Esta ideia foi retomada por José Bonifácio, em 1823. Ao Velho Chico foi atribuído, a partir
de 1840, o papel de elemento unificador do país, numa iniciativa de escravocratas e políticos que lutavam pela centralização monárquica, com
apoio dos representantes das províncias banhadas pelo São Francisco.
BRASIL, Vanessa Maria. Um rio, uma nação. Nossa História, ano 2, n. 18, 2005. Adaptado.

Analise as afirmações.
I. Os climas predominantes na bacia do São Francisco são o tropical, o tropical semiárido e o tropical úmido.
II. O rio São Francisco nasce em Minas Gerais e banha os estados da Bahia,
Pernambuco, Sergipe e Alagoas, desaguando no oceano Atlântico.
III. A unidade de relevo presente na maior parte da bacia é a Depressão Sertaneja do São Francisco.
IV. A bacia hidrográfica está inserida totalmente na macrorregião geoeconômica do Norte.
V. O tipo de cobertura vegetal predominante é a floresta tropical, que atualmente
apresenta forte presença humana.
53

Relacionadas ao tema, questões de vestibulares de
universidades de todo o Brasil contribuem para a
compreensão e fixação dos conteúdos revisados.

Este espaço é
destinado a
resoluções de
exercícios e
anotações.
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As representações cartográficas
Movimentos da Terra
O planeta Terra está em movimento, e dois deles
são fundamentais: o de rotação e o de translação.
O movimento de rotação é o que a Terra realiza ao
redor de seu próprio eixo; o de translação é o movimento que ela executa ao redor do Sol. Do movimento de rotação decorre a sucessão dos dias e das
noites. O fato de a Terra realizar o movimento de
rotação em torno de um eixo imaginário, inclinado
em 23o 27’, associado ao movimento de translação,
define as estações do ano. As mudanças de estação
são marcadas pelos solstícios (de verão e de inverno) e pelos equinócios (de primavera e de outono).
Nos solstícios de verão, o Sol incide perpendicularmente sobre os trópicos – no trópico de
Câncer, quando é verão no hemisfério Norte, e
no de Capricórnio, quando é verão no hemisfério Sul –, ocasionando os dias de maior duração
do ano. Simultaneamente, no hemisfério em que
ocorre o solstício de inverno, essa relação é inversa. Os equinócios ocorrem quando a luz solar
incide igualmente nos dois hemisférios, fazendo
com que a duração dos dias e das noites seja igual.

Orientação
Localizar ou dizer que um corpo está em movimento só é possível em função de algum referencial, que pode ser qualquer objeto: uma pessoa,
um local, os corpos celestes. Os referenciais adotados nos mapas são os pontos cardeais (norte,
sul, leste ou este e oeste).
O norte magnético é determinado pelo campo
magnético da Terra, cuja localização é variável ao
longo do tempo geológico, pois depende dos movimentos realizados pela camada externa do núcleo terrestre; já o norte geográfico foi definido geometricamente quando se dividiu a Terra em dois
hemisférios a partir de seu eixo de inclinação em
relação ao plano equatorial solar. O polo, nesse
caso, corresponde ao centro por onde passa o eixo.
A localização do norte magnético é muito próxima
à do norte geográfico.

Coordenadas geográficas
A linha do Equador é uma linha imaginária que
divide a Terra em duas meias esferas: o hemisfério
Norte ou Setentrional e o hemisfério Sul ou Meridional. O meridiano de Greenwich também é
uma linha imaginária que divide o nosso planeta

em duas meias esferas: a metade esquerda representa o oeste, ou hemisfério Ocidental, e a metade
direita é o leste, ou hemisfério Oriental.
Para localizar um ponto qualquer sobre a superfície terrestre, devemos pensar em sua posição em relação às duas linhas imaginárias. Sua
posição em relação à linha do Equador chama-se latitude; se a referência for o meridiano de
Greenwich, trata-se da longitude. Portanto, a latitude refere-se à distância, medida em graus, de
qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador (latitudes norte e sul), e a
longitude refere‑se à distância, medida em graus,
de qualquer ponto em relação ao meridiano de
Greenwich (longitudes leste e oeste).
As linhas horizontais que formam uma série de
círculos concêntricos a partir do Equador são os
paralelos e assinalam as latitudes. As linhas verticais que unem os dois polos são os meridianos e
assinalam as longitudes. A intersecção dessas linhas
estabelece um sistema de coordenadas geográficas que permite a localização de qualquer ponto
sobre a superfície terrestre.

Fusos horários
A alternância entre dias e noites depende do
movimento de rotação da Terra, que se completa
em torno de 24 horas.
A verificação disso implicou a divisão da Terra em 24 partes ou fusos horários, ao longo do
traçado dos meridianos. A Terra, como um corpo esférico, possui 360o. Isso significa que os fusos são separados entre si por segmentos de 15o,
cada um deles representando uma hora.
O meridiano de Greenwich é, novamente, o
meridiano de referência. O meridiano oposto ao
de Greenwich, do outro lado da Terra, chama-se linha de mudança de data. Portanto, como
a Terra está dividida em 24 fusos, quando forem
12 horas em Greenwich, será meia-noite no meridiano oposto.
Três fusos atravessam o Brasil. Comparando os
pontos extremos, quando Rio Branco (AC) assinala 10 horas, em Brasília (DF) são 11 horas e
no arquipélago de Fernando de Noronha (PE),
12 horas. Durante o horário de verão, a disposição dos fusos continua a mesma, embora nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste os relógios
sejam adiantados uma hora. Brasília, nesse caso,
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será o mesmo se ela se deslocar para leste, embora, nesse
caso, em vez de subtrair, ela tenha de adicionar uma hora
para cada fuso. Na representação do mapa a seguir, de
Greenwich a Brasília, são três horas de variação (três fusos); de Greenwich até Tóquio, há nove fusos e, portanto,
nove horas separam Greenwich de Tóquio. Se em Londres
são 9 horas, em Tóquio são 18 horas e em Brasília, 6 horas.
Portanto, entre Brasília e Tóquio há 12 horas de diferença.

Linha internacional de mudança de data

ID/BR

Os 24 fusos horários são linhas imaginárias que, como
os meridianos, riscam a Terra de um polo a outro. Ao se
deslocar para oeste, a partir de Greenwich, uma pessoa
terá de subtrair uma hora para cada fuso. O raciocínio
OS FUSOS HORÁRIOS DO MUNDO
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assinalaria o mesmo horário de Fernando de Noronha.
As regiões Norte e Nordeste não adotam horário de verão.
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Fonte de pesquisa: Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. p. 35.

Diferentes formas de
representação do espaço
A Geografia se preocupa com a espacialização dos fenômenos, daí a necessidade de compreender a construção dos diversos tipos de representações gráficas (croquis,
mapas, gráficos). É a natureza do objeto estudado que
orientará a escolha da forma de representação. Variáveis
contínuas, como a temperatura do ar, requerem um tipo
de representação que evoque a noção de “ordem” e “variação gradativa”. Nesse caso, a representação vai do mais
frio para o mais quente, associada a uma variação que vai
de cores frias (violeta, azul e verde) para cores quentes
(vermelho, laranja e amarelo). Além disso, cidades, áreas
florestais e agrícolas não possuem uma clara continuidade espacial. São objetos localizados no espaço − ou variáveis discretas −, podendo ser traduzidos por um ponto ou
mancha (área) com cores diferenciadas e/ou contrastantes.

Escalas de mapas, cartas e plantas
De acordo com o nível de detalhe, ou seja, com a escala daquilo que está sendo representado, as representações apresentam várias subdivisões.








Plantas cadastrais. A escala varia de 1:200 a 1:10 000.
Nelas acham-se representados lotes residenciais, ruas,
avenidas, praças, etc. A regularização de um imóvel
ou a legalização de um loteamento requerem esse tipo
de documento, obtido nas prefeituras municipais.
Cartas topográficas. A escala varia de 1:10 000 a
1:100 000. É o tipo de mapa no qual se registra a representação de rios, lagos, áreas inundáveis, altitudes, vegetação, vias de tráfego e comunicação, áreas
urbanas, represas, etc.
Mapas regionais (escala de 1:100 000 a 1:1 000 000).
Normalmente representam unidades administrativas.
Mapas-múndi (escala de 1:5 000 000 ou superior).
O produto que melhor expressa esse tipo de representação é o atlas.

Projeções cartográficas
Como os mapas constituem representações planas
(bidimensionais), a transformação do globo num mapa
implica uma série de distorções nas formas, nas áreas e
nas distâncias da superfície da Terra. Para isso são utilizadas as projeções cartográficas, que se baseiam em
7
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A cartografia de base
Um dos produtos da cartografia de base mais amplamente utilizados são as cartas topográficas (topografia
significa descrição do local), um tipo de representação
que visa identificar e detalhar com exatidão elementos
da superfície terrestre, como cursos d’água, altitudes,
vegetação, vias de comunicação, etc.
O relevo, um dos aspectos mais importantes da carta
topográfica, é obtido pela representação do terreno em
curvas de nível (isolinhas de altitude), um feixe de linhas paralelas que une pontos de igual valor de altitude.
Da intersecção dessas linhas obtém-se o perfil do terreno, por meio do qual é fácil visualizar as porções elevadas e baixas do terreno. Da sucessão de perfis é possível
construir o bloco diagrama.
Thiago Lyra/ID/BR

relações geométricas e matemáticas e são classificadas
em cilíndricas, cônicas e planas.
 Projeções cilíndricas. A esfera terrestre é envolvida por um cilindro, no qual são projetados os meridianos e os paralelos. As áreas são conservadas, mas
os ângulos são deformados, principalmente nas altas latitudes, o que pode gerar interpretações erradas
quanto à extensão e às distâncias dos objetos representados.
 Projeções cônicas. A esfera terrestre é envolvida por
um cone. Destacam-se as formas de pequenas feições, daí sua utilização na representação de localidades com latitudes médias. Quanto mais se aumentam
as latitudes, maior é a distorção.
 Projeções planas. Também denominadas azimutais
ou zenitais, resultam da projeção da superfície esférica sobre um plano. Quanto mais nos afastamos do
ponto em que o plano tangencia a esfera terrestre,
mais a distorção aumenta.

bloco diagrama

As diferentes escalas

Escala 1/250 000
5

0

5

10

15

20

25

30

quilômetros

A representação das cartas topográficas
Numa carta topográfica, as curvas de nível que estão
mais próximas indicam os setores mais íngremes do terreno; quanto mais espaçadas as linhas, menor a declividade do terreno.
carta topográfica
160 150
140
130

100
90

120
110
10 0
90
80
70
60
50

90
80
70
60
50
40

80
70
60
50
40

>

 ada “espaço” da barra apresenta a relação de seu comprimento com
C
o valor correspondente na realidade (no terreno).

Fonte de pesquisa: Raisz, E. Cartografía general. Barcelona: Omega, 1953. p. 132.

Carlos Henrique da Silva/ID/BR

ID/BR

A relação entre o tamanho (ou proporção) dos elementos representados em um mapa e o tamanho correspondente medido sobre o terreno (superfície real) é
definida pela escala. Diferentes escalas são aplicadas à
realidade conforme os objetivos da pesquisa ou daquilo
que se quer representar. É evidente que, quando se reduz um objeto, ocorre a supressão de uma série de detalhes, mas, ao mesmo tempo, abre-se espaço para representar aquilo que realmente interessa.
Há três modos de exprimir a escala. Na forma numérica: 1:250 000, 1/250 000; lê-se “um para duzentos e cinquenta mil”, ou seja, 1 cm no mapa equivale a 250 000 cm
no terreno. Na forma nominal: 1 cm = 2 500 m
ou 2,5 km. Na forma gráfica, como na figura a seguir.

Como calcular escalas
Ao transformar a escala gráfica em numérica, é necessário saber quanto 1 centímetro no mapa vale em quilômetros no terreno. Se 0,8 cm equivale a 90 km, 1 cm
é equivalente a 112,5 km. Então, a escala numérica
corresponde a 1:11 250 000.
Se o mapa trouxer a escala numérica, basta multiplicar a escala (em centímetros) pelo valor da distância
medida no mapa com a régua (também em centímetros). Se o mapa fosse ampliado ou reduzido, a escala
gráfica acompanharia essa transformação, o que implicaria um novo cálculo das distâncias, embora a distância real permanecesse a mesma.

5040
70 60
80
90 90
100 80
110 70
60
50

50
40

Em metros

Fonte de pesquisa:
Raisz, E. Cartografía
general. Barcelona:
Omega, 1953.
p. 132.

A cartografia temática
Sobre uma carta topográfica podem ser desenvolvidos
diversos produtos temáticos. Os mapas de um atlas, além
de empregarem elementos produzidos pela cartografia de
base, como escala, coordenadas cartográficas, orientação e
determinado tipo de projeção, ainda tratam, cada um deles, de assuntos diversos: população, clima, geologia, etc.
É nesse tratamento dos dados e na informação diversificada que reside o objeto da cartografia temática, que se
utiliza de variáveis visuais, como tamanho, granulação,

8
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VENEZUELA

COLÔMBIA

ID/BR

população do brasil por estados
60ºO

40ºO

RR

AP

Equador

0º

ID/BR

variável Visual
70°O

A escolha do tipo de representação gráfica depende
do objetivo da pesquisa e das características do objeto
a ser representado. Entretanto, pode-se aliar mais de
uma forma de representação. No mapa a seguir, que
representa a população do Brasil, localiza-se o fenômeno, e o gráfico de barras estabelece a comparação
desses dados.

60°O

Guiana
SURINAME Francesa
(FRA)
GUIANA

50°O

40°O

AM

PA

MA

CE
PI

PE

AC

Equador
0°

TO

RO

BA

MT
GO

As representações cartográficas

A representação conjunta por gráficos,
mapas e tabelas

valor, forma, orientação e cor, para representar as propriedades de objetos diferenciados, como concentração
populacional, área urbana ou rural, etc.
Num mapa, qualquer objeto pode ser representado
por um símbolo (variável visual), desde que indicado
na legenda. Esse símbolo pode transmitir também a
ideia de quantas vezes um objeto é maior do que outro.
Ao elaborar um mapa, é importante pensar nos elementos abordados (as dimensões do plano, variáveis
visuais e propriedades perceptivas), aliados às características do fenômeno. Assim, a Cartografia possibilita ampliar o conhecimento a partir das relações entre
a realidade e as diversas formas de representação dessa
realidade, o que faz dela uma ciência.
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Floresta Amazônica
Mata dos cocais
Mata Atlântica
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540
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Fonte de pesquisa: IBGE. Censo demográfico 2010.
Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.
asp?c=1378&z=cd&o=5&i=P>. Acesso em: 3 jun. 2012.

30°S

Fonte de pesquisa: Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. p. 46.

Brasil – População de alguns estados –
2010

Construção e leitura de gráficos

Temperatura média em Campo Grande (MS) –
1961-1990
29

50
45
40
milhões de habitantes

Os gráficos privilegiam a quantidade de elementos,
relacionando os dados com variáveis numéricas, mas
não mostram a localização desses elementos, que é o
papel dos mapas. Os gráficos podem ser de linhas, de
barras e circulares. Quando os dados são transportados
para um gráfico, a leitura torna-se mais fácil por permitir a visualização imediata.

temperatura (ºC)

SP

Distribuição da
população por
estado (em milhões)

Domínios de vegetação
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Fonte de pesquisa: Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/html/clima.
php>. Acesso em: 13 nov. 2013.
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Fonte de pesquisa: IBGE. Censo demográfico 2010.
Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=
1378&z=cd&o=5&i=P>. Acesso em: 3 jun. 2012.
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Atividades
1. Alternativa a.
a. CORRETA. Graças ao movimento dos materiais existentes no núcleo da Terra, os polos
magnéticos são mutáveis. Observando-se a
primeira imagem, verifica-se que, atualmente, o eixo magnético possui um desvio de
11,5º do eixo de rotação do planeta, que define os polos geográficos. Portanto, polo
norte magnético e polo norte geográfico
não são coincidentes.
b. INCORRETA. Hoje, o polo norte magnético
está próximo à ilha canadense de Ellesmere
e o polo sul magnético se encontra próximo
à ilha Vitória, na Antártida.
c. INCORRETA. Essa alternativa é o inverso da
questão a. Os polos sul magnético e sul geográfico também não são coincidentes.
d. INCORRETA. A localização dos polos norte
magnético e sul magnético também estão
incorretas nessa alternativa. Verifique a justificativa da alternativa b.
e. INCORRETA. O polo norte magnético encontra-se próximo à ilha de Ellesmere e o polo
norte geográfico encontra-se no oceano
Glacial Ártico.
2. Alternativa b.
a. INCORRETA. Na imagem, as poucas informações que constam se referem à zona tropical do hemisfério Norte. Além disso, os centros de alta e baixa pressão não estão representados.
b. C ORRETA. Na ilustração, é possível observar
a linha do Equador e outros paralelos circundando o globo terrestre.
c. INCORRETA. As linhas isotérmicas, utilizadas
em mapas meteorológicos, unem pontos
com iguais temperaturas médias. Não é possível representar essas linhas na ilustração.
d. INCORRETA. As longitudes são linhas verticais e imaginárias que cortam o globo no
sentido norte-sul.
e. INCORRETA. As camadas internas da Terra,
composta, basicamente, de núcleo e manto,
não estão representadas na ilustração.

1. (Unesp) A Terra comporta-se como um imenso ímã, ou seja, tem magnetismo próprio. Observe as figuras, que são representações do campo magnético da Terra.
11,5º

eixo de rotação
linhas de força

eixo magnético

polo norte magnético

polo sul magnético
Teixeira, Wilson et al. Decifrando a Terra, 2009. Adaptado.

A partir da observação das figuras e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que:
a) se buscarmos as coordenadas geográficas do polo norte magnético para atingir
o polo norte geográfico, o provável é que não cheguemos lá, porque a localização dos polos magnéticos da Terra não coincide com a dos polos geográficos.
b) o polo norte magnético encontra-se na costa norte do Alasca e o polo sul magnético na costa oeste da Antártida.
c) se buscarmos as coordenadas geográficas do polo sul magnético para atingir o
polo sul geográfico, o provável é que alcancemos nosso intento, porque a localização dos polos magnéticos da Terra coincide com a dos polos geográficos.
d) o polo norte magnético encontra-se na Groenlândia, na América do Norte, e o
polo sul geográfico na costa norte da Antártida.
e) o polo norte magnético encontra-se na costa norte do Canadá, no oceano Atlântico, portanto, junto à localização do polo norte geográfico.
2. (Uespi) O que o desenho esquemático ao
lado está especificamente representando?
a) Os centros de altas e
baixas pressões subtropicais.
b) A latitude.
c) As linhas isotérmicas.
d) A longitude.
e) As camadas internas
do planeta de acordo
com o grau geotérmico.

N

60o N
30o N

60o

30o

EQ

45o

S

45o S
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[+] 90°
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60°
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30°

30°

60°

60°
90°

SUL 90°
[-]

a)
b)
c)
d)

A latitude máxima é de 90o e corresponde aos polos.
Os paralelos são linhas imaginárias traçadas de polo a polo.
O paralelo principal foi traçado a igual distância dos polos.
A latitude é a distância, em graus, de um ponto qualquer da superfície terrestre ao Equador, variando de 0 a 90o N ou de 0 a 90o S.
e) O paralelo de 0o ou de referência divide a superfície da Terra nos hemisférios Setentrional e Meridional.

4. (UFMA) A figura abaixo representa uma rede geográfica de uma determinada
área da superfície terrestre. Quais as coordenadas geográficas das cidades A
e B, respectivamente?
0º

B

1º

2º

A

3º
20º

21º

22º

23º

a) 20o 30’ de longitude leste; 2o 00’ de latitude sul e 22o 00’ de longitude
leste; 0o 30’ de latitude sul.
b) 20o 30’ de latitude oeste; 2o 00’ de longitude sul e 22o 00’ de latitude
oeste; 0o 30’ de longitude sul.
c) 20o 30’ de longitude leste; 2o 00’ de latitude norte e 22o 00’ de longitude
leste; 0o 30’ de latitude norte.
d) 20o 30’ de longitude oeste; 2o 00’ de latitude norte e 22o 00’ de longitude
oeste; 0o 30’ de latitude norte.
e) 20o 30’ de latitude leste; 2o 00’ de longitude norte e 22o 30’ de latitude leste; 0o 30’ de longitude norte.
5. (Ufla-MG) O Sistema de Coordenadas Geográficas constitui-se de um conjunto de linhas imaginárias, que permitem a localização de qualquer ponto do
planeta. São itens importantes desse sistema, EXCETO:
a) os paralelos e meridianos.
b) o plano equatorial.
c) o tipo de projeção utilizada.
d) a latitude e a longitude.

3. Alternativa b.
a. CORRETA.

Conforme se pode verificar na
imagem, a latitude máxima tanto ao norte
quanto ao sul é de 90º e corresponde à
região dos polos.
b. INCORRETA. As linhas traçadas de polo a polo são chamadas meridianos. Os paralelos
são linhas que circundam o globo e, portanto, não cruzam o Equador.
c. CORRETA. O paralelo principal é o Equador,
também chamado de paralelo de 0º, que divide a superfície terrestre em duas metades
iguais.
d. CORRETA. Na imagem, os paralelos são as linhas horizontais. Sua distância em relação
ao Equador, localizado na latitude 0º, varia
de 0 a 90º N e 0 a 90º S.
e. C ORRETA. Os hemisférios Setentrional e
Meridional são também denominados, respectivamente, de hemisférios Norte e Sul.

As representações cartográficas

3. (Ufam) Com base na figura abaixo, qual a afirmação INCORRETA?

4. Alternativa a.
a. C ORRETA. Na imagem, a linha 0º corresponde ao Equador, que divide a Terra em hemisférios Norte e Sul. Já as linhas verticais são
os meridianos, medidos a partir do meridiano de Greenwich, localizado na longitude 0º.
Partindo dessas informações, pode-se afirmar que ambos os pontos, A e B, localizam-se na latitude sul, abaixo do Equador, e na
longitude leste, à esquerda do meridiano de
Greenwich.
b. INCORRETA. Nessa alternativa, há uma confusão entre latitude e longitude e as direções norte, sul, leste e oeste. Uma vez que
a latitude é a distância de um ponto na superfície terrestre em relação ao Equador,
ela só pode ser definida como norte ou sul;
enquanto a longitude, por ser a distância
em relação ao meridiano de Greenwich, só
pode ser definida como leste ou oeste.
c. INCORRETA. A longitude dos pontos A e B
está correta; porém, para que a latitude de
A e B fosse norte, as linhas horizontais deveriam estar localizadas acima de 0º.
d. INCORRETA. Para que a longitude de A e B fosse oeste, a medida das linhas verticais deveria
estar em ordem decrescente, indicando que os
meridianos estão à direita de Greenwich.
e. INCORRETA. Assim como na alternativa b, há
também uma confusão entre latitude e longitude e as direções norte, sul, leste e oeste.
5. Alternativa c.
a. C ORRETA. O cruzamento entre paralelos e
meridianos forma o sistema de coordenadas
geográficas.
b. CORRETA. O plano equatorial divide a Terra
em hemisfério Norte e Sul. Esse plano é,
portanto, fundamental ao sistema de coordenadas.
c. INCORRETA. O sistema de coordenadas geográficas pode se sobrepor aos mais diversos
tipos de projeção cartográfica.
d. CORRETA. A latitude e longitude são itens fundamentais para o sistema de coordenadas, já
que são a distância em grau de um ponto na
superfície terrestre em relação ao Equador e
ao meridiano de Greenwich, respectivamente.

11

TCG_VU_LA_CADERNO_REVISAO_006A013.indd 11

28/02/14 10:06

40º

Trópico de Câncer

ic
nw

20º

ee
Gr

Polo
Norte

h

7. Alternativa b.
a. INCORRETA. As linhas isóbaras são linhas
que mapeiam a intensidade e direção dos
ventos na superfície terrestre.
b. C ORRETA. A técnica das curvas de nível serve para representar determinado relevo. Na
imagem, o intervalo entre as curvas de nível
é de 10 metros.
c. INCORRETA. Isohigras são cotas
relacionadas à umidade das massas de ar.
d. INCORRETA. A delimitação das bacias sedimentares não está representada na figura.
e. INCORRETA. As curvas de nível não demarcam a probabilidade de terremotos.

6. (UFSM-RS) Observe as projeções cartográficas:

Greenwich

6. Alternativa c.
Por meio da análise das imagens, verifica-se
que a figura 1 representa uma projeção cilíndrica, um tipo de projeção que tem a vantagem de representar com menos distorção as
regiões próximas ao Equador e a desvantagem
de apresentar deformações nas altas latitudes.
A figura 2 corresponde à projeção cônica. A figura corresponde à projeção azimutal, que,
por tangenciar determinados pontos da superfície, é bastante utilizada para análise geopolítica e para retratar as regiões polares.

0º

Equador
Trópico de Capricórnio

20º
40º

Tró pic o

d e C â n c er
Eq uador

180º
160º
140º

120º

100º

80º

60º

0º
20º
40º

Revista Geografia, edição 3, p. 104, 2011. Adaptado.

Numere corretamente as projeções com as afirmações a seguir:
 (
Na projeção cilíndrica, a representação é feita como se um cilindro
envolvesse a Terra e fosse então planificado.
 (
Na projeção azimutal, o mapa é construído sobre um plano que tangencia algum ponto da superfície terrestre.
 (
Na projeção cônica, a representação é feita como se o cone envolvesse o
planeta e depois fosse planificado.
 (
Esse tipo de projeção representa, com menos distorções, as baixas latitudes.
 (
Essa projeção é comumente utilizada para análises geopolíticas e para
retratar as regiões polares e suas extremidades.
a) 1 – 3 – 2 – 3 – 1
c) 1 – 3 – 2 – 1 – 3
e) 3 – 1 – 2 – 3 – 1
b) 3 – 2 – 1 – 1 – 3
d) 1 – 2 – 1 – 1 – 3
7. (Uespi) O assunto esquematicamente exposto a seguir é de grande importância para a representação do espaço geográfico. Observe-o.
50,00 m
40,00 m
30,00 m
20,00 m
10,00 m

50 40 30

20

10

O que este gráfico está representando?
a) As curvas do tipo isóbaras.
b) As curvas de nível.
c) As curvas de isohigras.
d) As curvas de delimitação de bacias sedimentares.
e) As curvas que demarcam a probabilidade de sismos.
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Santos, J. A. A. O campo térmico na
área central de Viçosa-MG em situação
sazonal de outono em 2007. 2007, 42f.
Monografia (Bacharelado em Geografia) –
CCH – UFV. Viçosa (MG), 2007. p. 11.
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1 — Área central da cidade de Viçosa.
2 — Município de Viçosa.
3 — Localização de Viçosa no estado de Minas Gerais.

(SANTOS, J. A. A. O campo térmico na área Central de

Viçosa-MG
situação
outono
em 2007.
a) A figura 3 é a que representa
a maioremporção
dosazonal
espaço,depois
apresenta
o
2007, 42f. Monografia (Bacharelado em Geografia) — CCHestado de Minas Gerais. UFV. Viçosa (MG), 2007. p. 11.)
b) A figura 3 tem uma escala maior que a figura 1, representando mais detalhadamente o espaço.
c) A figura 1 apresenta menos detalhes do espaço que a figura 2, pois possui
uma escala maior.
d) A figura 2 possui uma escala menor que a figura 3, representando uma
maior porção do espaço.

9. (Unicentro-PR)
OCEANO GLACIAL ÁRTICO
CÍRCULO POLAR ÁRTICO

TRÓPICO DE CÂNCER

8. Alternativa a.
a. C ORRETA. Conforme a análise das imagens e
legendas, a figura 3 apresenta Minas Gerais
e indica a localização da cidade de Viçosa
nesse estado.
b. INCORRETA. A figura 3, por representar uma
área maior, tem uma escala menor que a
das demais figuras.
c. INCORRETA. Por possuir uma escala maior, a
figura 1 apresenta um espaço menor e com
mais detalhes em relação à figura 2.
d. INCORRETA. Em relação à figura 3, a figura 2
possui uma escala maior e representa um
espaço menor, a cidade de Viçosa.

As representações cartográficas

8. (UFV-MG) Com base na análise das representações do espaço em diferentes
escalas cartográficas, assinale a afirmativa CORRETA.

9. Alternativa e.
a. INCORRETA. A afirmativa I está correta, porém a afirmativa V está incorreta. A projeção do mapa da atividade não é a cônica,
utilizada principalmente para representar
regiões menores por apresentar grandes
deformações nas altas latitudes.
b. INCORRETA. A afirmativa II está correta, porém a afirmativa IV está incorreta. A escala
gráfica não é melhor que as demais escalas.
Todas as escalas podem ser transformadas
em outros tipos de escala por meio de cálculos.
c. INCORRETA. A afirmativa III está correta.
Devido à função dos mapas, que, por exemplo, possibilitam a localização de determinado ponto na superfície terrestre, os símbolos e as legendas devem ser bem precisos.
A afirmativa V está incorreta.
d. INCORRETA. Ambas as afirmativas estão incorretas.
e. C ORRETA. As frases I, II e III estão corretas
em suas afirmações.

OCEANO
PACÍFICO

EQUADOR

OCEANO
ÍNDICO
TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

OCEANO
ATLÂNTICO
OCEANO
PACÍFICO
OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO
CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO

ESCALA
0

2.950
km

5.900

AMÉRICA

ÁFRICA

EUROPA

OCEANIA

ÁSIA

ANTÁRTIDA

Com base nos conhecimentos cartográficos, identifique as afirmativas verdadeiras.
I. O uso do mapa permite discernir relações espaciais entre os vários fenômenos naturais e identificar fenômenos geográficos.
II. O mapa temático é constituído a partir de um fundo básico, geralmente topográfico, hidrográfico ou político.
III. Os símbolos convencionais e as legendas dos mapas não podem dar margem a suposições, tendo, portanto, que ser bem precisos.
IV. A melhor escala é a gráfica, por ser a única que pode ser transformada em
um outro tipo de escala.
V. A projeção destacada no mapa é a cônica, a mais utilizada pelos cartógrafos por
ser a única que preserva as dimensões originais dos paralelos e meridianos.
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a:
a) I e V.
c) III e V.
e) I, II e III.
b) II e IV.
d) IV e V.
13
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A formação do mundo capitalista
O papel do trabalho
na transformação da natureza
A paisagem é a parte visível (ruas, edifícios, rios,
animais, plantas, etc.) do que se denomina espaço
geográfico. Este é produzido e organizado pelo trabalho humano, quando se retiram da natureza elementos para uso individual ou coletivo. As atividades humanas agem sobre a natureza, transformando-a em
espaço geográfico, onde ocorrem as relações sociais.

As técnicas de trabalho
Para o geógrafo Milton Santos, dá-se o nome de
técnica a um conjunto de meios instrumentais e
sociais com os quais o ser humano realiza sua vida,
produz e, ao mesmo tempo, cria espaço.
A capacidade de transformação da natureza depende do desenvolvimento técnico de determinado
grupo social.
Nos últimos duzentos anos, o desenvolvimento
das técnicas promoveu novos arranjos espaciais e a
formação ou transformação do espaço geográfico.
Em resumo, o espaço geográfico é histórico e dinâmico, guardando profunda relação com o processo
de trabalho nele desenvolvido.

O renascimento comercial
e urbano na Europa
Durante o período feudal, que, segundo muitos
historiadores, predominou entre os séculos V e XV,
o continente europeu foi sobretudo rural, e grande
parte das cidades perdeu população para o campo.
O comércio restringia-se a atender à necessidade dos
indivíduos de obter mercadorias que não podiam
produzir, como o sal, o vinho e os metais. Esse comércio era feito com dinheiro, e também se praticava o escambo, permuta de mercadorias sem o uso
de moeda. Mas muitas cidades europeias permaneceram ativas. Foi o caso de Veneza, o grande centro
comercial da região banhada pelo mar Mediterrâneo.
A dispersão dos feudos (unidades básicas de
produção) foi um dos fatores da descentralização
do poder real, ou seja, politicamente os reis tinham pouca influência sobre os senhores feudais,
que exerciam o poder sobre seus domínios. A partir do século XII, começaram a ser definidas as
fronteiras nacionais na Europa Ocidental, com a
delimitação dos territórios e das organizações políticas centralizadas sob a forma de Estados. Portugal, França, Inglaterra e Espanha foram os pri-

meiros Estados a se constituir em territórios muito
semelhantes aos que apresentam hoje.
Os novos Estados – os Estados modernos –
tinham como características principais a unificação do território, a criação de um aparato administrativo formado por funcionários públicos e a
criação de um exército permanente.

O crescimento das cidades europeias
O desenvolvimento do comércio fez crescer as
cidades na Europa. Em particular, as áreas onde se
realizavam feiras serviram de polos de atração que
deram origem a muitas cidades.
Os centros urbanos passaram a ser o local de
um novo grupo social que se formou com o desenvolvimento do comércio: os burgueses. Ricos
comerciantes, eles se tornaram o grupo dominante. Com os burgueses, as trocas passaram a ter embutido um valor de venda sempre superior ao valor
de compra. Essa diferença constituía o capital da
burguesia. Nascia, assim, a primeira fase do capitalismo – o capitalismo comercial ou mercantil.

As Grandes Navegações e a
conquista do Novo Mundo
Diante de um cenário de efervescência comercial
e urbana, os capitais se acumulavam nas mãos dos
burgueses. Barcos carregados de mercadorias cruzavam o Mediterrâneo até 1453, quando os turcos ocuparam Constantinopla (atual Istambul, na Turquia),
dificultando a circulação dos navios e modificando
o comércio entre a Europa e o Oriente. Tornaram-se
necessárias novas rotas comerciais que garantissem o
suprimento de mercadorias para a Europa.

As inovações tecnológicas e a
cartografia
Um conjunto de inovações técnicas e científicas
possibilitou aos europeus o desenvolvimento de
novas práticas. A bússola, invenção chinesa conhecida na Europa desde o século XII, permitia a definição de rumos em alto-mar; o astrolábio possibilitava a determinação das coordenadas terrestres, o
que favorecia a navegação de longa distância.
Em termos cartográficos, a grande revolução foi
o reconhecimento da esfericidade da Terra. Isso
abriu a possibilidade de novas rotas em direção ao
Oriente, pois permitia supor que, saindo da Europa
e viajando sempre na mesma direção, seria possível
dar a volta na Terra e retornar ao lugar de origem.
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Centro e periferia no sistema
capitalista



A partir do século XVIII, o sistema de produção europeu passou por significativas transformações. A Revolução
Industrial teve início na Inglaterra, país europeu que obteve os melhores resultados com as políticas mercantilistas,
e trouxe profundas inovações tecnológicas. Deu novo impulso e significado ao sistema capitalista, inaugurando a
fase do capitalismo industrial. A partir da Inglaterra, o
sistema capitalista foi adotado pela maioria dos países da
Europa Ocidental e pelos Estados Unidos, expandindo-se
para grande parte do mundo nos séculos XIX e XX.
No contexto dessa segunda fase do sistema capitalista
ocorreu a expansão imperialista. As demandas crescentes de matérias-primas e de novos mercados consumidores para as indústrias europeias criaram outros espaços de produção na África e na Ásia.
No final do século XIX, nos países centrais do sistema capitalista, ou seja, nos países já industrializados, formaram-se monopólios. Grandes empresas iniciaram um
processo de fusão com o objetivo de controlar o mercado.
Era o nascimento das empresas multinacionais.
Novamente o sistema capitalista se reformulava. Os
bancos e as instituições financeiras assumiram papel
dominante, e as empresas abriram seu capital com a
venda de ações nas bolsas de valores. Começou assim
a fase do capitalismo monopolista ou financeiro, na
qual vivemos atualmente.



A dificuldade de caracterizar
os países periféricos
São chamados de países centrais aqueles que concentram os maiores volumes de capital e, portanto,
exercem influência sobre os demais. É o caso dos Estados Unidos, do Japão e de vários países da Europa Ocidental, detentores de tecnologia, que desempenham poder hegemônico sobre um grande grupo de nações que
dependem deles. As nações mais próximas constituem
uma semiperiferia; as mais distantes formam os países
periféricos.
Os países centrais, predominantemente localizados no
hemisfério Norte (com exceção de Austrália e Nova Zelândia), mantêm estreitas ligações econômicas e financeiras. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão formam os três grandes polos econômicos do mundo.
A situação de desenvolvimento dos demais países
não é uniforme. Alguns constituem a semiperiferia, e
também são chamados de emergentes, recentemente
designados como os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul – South Africa, em inglês).
Os demais países, de maneira geral, apresentam
maior número de problemas socioeconômicos e, portanto, são a periferia do sistema propriamente dita.

Características do sistema capitalista

ID/BR

Predomínio da propriedade privada dos meios de
produção, ou seja, terras, fábricas, minas, bancos, etc.



Divisão da sociedade em classes: os capitalistas, donos dos meios de produção, e os trabalhadores, que
vendem sua força de trabalho para os capitalistas.
Mecanismos de mercado regidos pelos grandes grupos
capitalistas. Busca constante pelo lucro, que é investido em novas tecnologias para a obtenção de maior
rentabilidade e, consequentemente, maiores lucros.
Crises cíclicas que ocorrem devido a fatores relacionados à superprodução ou a problemas políticos. No
final do século XIX (1874) e no início do século XX
(1929), duas fortes crises abalaram o sistema.
Relações de trabalho com o predomínio do trabalho
assalariado.

Países centrais e países periféricos
0

2787

5574 km

NOVA ZELÂNDIA

OCEANO
PACÍFICO

1 cm – 2787 km

OCEANO
PACÍFICO

MÉXICO
ESTADOS
UNIDOS

JAPÃO

INDONÉSIA

RÚSSIA
CHINA
BRASIL

PAQUISTÃO
IRÃ
TURQUIA
LÍBIA

ARÁBIA
SAUDITA

NIGÉRIA

Rússia e ex-integrantes
do bloco socialista não
membros da UE

Países periféricos

Países centrais
Outros Estados centrais

Situações intermediárias

Países com acelerado
desenvolvimento
graças ao petróleo

Os três grandes polos

Maiores potências

OCEANO
ÍNDICO

ÍNDIA
UNIÃO
EUROPEIA

A Tríade
Trocas e inter-relações

AUSTRÁLIA

CANADÁ

ARGENTINA

OCEANO
ATLÂNTICO

As representações cartográficas

No final do século XV, Cristóvão Colombo, a serviço da
Coroa da Espanha, atingiu as Antilhas (América Central)
e, em 1500, os portugueses chegaram à costa brasileira. A
posse e a ocupação dessas novas terras representaram importante medida para consolidar a política mercantilista.

NOTA: Em mapas como este, em
projeção azimutal oblíqua, não é
possível indicar orientação.

Potências importantes
ÁFRICA
DO SUL

Outros Estados

Fonte de pesquisa: Mathieu, Jean-Louis.
Géographie: l’espace mondial. Paris:
Nathan, 2004. p. 32.
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Atividades
1. Alternativa c.
a. INCORRETA. Nesse período, os países subdesenvolvidos não faziam investimentos significativos em educação e saúde.
b. INCORRETA.

Os países subdesenvolvidos não
contavam com meios modernos de transporte e comunicação.
c. CORRETA. A má distribuição de renda e riqueza é uma característica marcante dos
países subdesenvolvidos.
d. INCORRETA. Os países subdesenvolvidos não
contavam com mão de obra qualificada e
competitiva.
e. INCORRETA. Os países subdesenvolvidos não
contavam com elevado padrão de vida.
2. Resposta: 02 + 04 + 08 = 14.
01.	INCORRETA. A base material da sociedade
brasileira capitalista não foi fundada na
dominação consentida da classe subalterna sobre a burguesia, mas sim da burguesia sobre a classe subalterna.
02. CORRETA.
04. CORRETA.
08. CORRETA.
16.	INCORRETA. A sociedade capitalista foi
gestada na Europa ocidental, particularmente na Inglaterra e nos países mais desenvolvidos do noroeste europeu, e as relações de servidão foram substituídas pelo
trabalho assalariado.
32. INCORRETA. O neoliberalismo não defende
a ampla participação do Estado, e sim a
mínima participação do Estado.
3. Resposta: 08 + 16 + 32 = 56.
01.	INCORRETA. Após a Segunda Guerra
Mundial, os países dividiram-se ideologicamente em dois blocos, capitalistas e socialistas. Os primeiros sob a influência dos
Estados Unidos, e os segundos sob a
influência da União Soviética.
02. INCORRETA. Atualmente, ainda existem relações de força entre os países. Pode-se
notar, por exemplo, a influência de determinados Estados nas decisões políticas e
bélicas de outros.
04. INCORRETA. Com o fenômeno da globalização, a maioria dos países africanos e latino-americanos não passou por um grande
desenvolvimento econômico. Em vez disso,
em muitos países pobres, esse fenômeno
acirrou ainda mais os problemas econômicos, políticos e sociais.
08. CORRETA.
16. CORRETA.
32. CORRETA.

1. (UFSCar-SP) Na década de 1950, o espaço mundial estava dividido entre os
países pró-capitalistas, alinhados com os EUA, e pró-socialistas, alinhados
com a URSS. A tendência do sistema capitalista, nos anos dourados, era regionalizar as economias conforme o grau de desenvolvimento. Nesse período,
nos países subdesenvolvidos, havia o predomínio de:
a) investimentos nas áreas de educação e saúde.
b) modernos meios de comunicação e transporte.
c) má distribuição de renda e de riqueza.
d) mão de obra qualificada e competitiva.
e) elevado padrão de vida e social.
2. (UFSC) Sobre os temas capitalismo e globalização, assinale a(s) proposição(ões)
CORRETA(S).1
01. No Brasil, a base material da reprodução da sociedade capitalista foi fundamentada na dominação consentida das classes subalternas sobre a burguesia.
02. A regulação do capitalismo se dá por uma relação dialética do mercado,
que através dos preços regula a quantidade e as técnicas de produção de
mercadorias.
04. Atualmente, a globalização extrapola as relações comerciais e financeiras. As pessoas estão cada vez mais descobrindo na rede mundial de
computadores (internet) uma maneira rápida e eficiente de entrar em
contato com pessoas de outros países ou, até mesmo, de conhecer aspectos culturais e sociais de várias partes do planeta.
08. Mesmo antes do que seria conhecido como globalização, a maior internacionalização das economias permitiu às grandes corporações produzirem
seus produtos em diversas partes do mundo, buscando principalmente a
redução de custos.
16. A sociedade capitalista foi gestada em meio à dissolução da ordem feudal,
particularmente nos países asiáticos, considerando-se o fortalecimento da
relação de servidão em detrimento do trabalho assalariado.
32. O neoliberalismo se caracteriza como uma doutrina baseada em um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a ampla
participação do Estado na economia.
3. (UFSC) Sobre as relações geopolíticas no mundo atual, assinale a(s)
proposição(ões) CORRETA(S).1
01. Após a Segunda Grande Guerra, o mundo dividia-se ideologicamente em três
grandes blocos: países de economia agroexportadora, sob influência soviética;
países industrializados, sob hegemonia norte-americana e ainda os países de
economia planejada ou planificada, não filiados a blocos hegemônicos.
02. Na atualidade, com a denominada globalização, não existem propriamente
países dominados e países dominantes, mas um mundo em constante transformação onde a cooperação entre eles se dá de maneira profunda e intensa.
04. Com o grande desenvolvimento econômico da maioria dos países africanos e latino-americanos associado ao fenômeno da globalização, as fronteiras dos países hegemônicos se tornaram mais permeáveis à entrada de
pessoas e produtos, exceto alguns produtos com alta intensidade tecnológica, restritos aos países mais avançados.
08. Durante os anos 1950 e nas duas décadas seguintes à Guerra Fria, estabeleceu-se um marco diferencial entre grandes blocos de poder: os países
que compunham o primeiro mundo (ricos e industrializados), o segundo
mundo (países de economia planificada) e o terceiro mundo (países pobres e agroexportadores).
16. A Guerra Fria foi caracterizada como uma divisão entre os países que
compunham a área de influência dos Estados Unidos e outros sob hegemonia da União Soviética.
32. Na América Latina, durante a Guerra Fria, um dos países que fez frente à influência norte-americana foi Cuba, que levou a cabo sua revolução em 1959.
1.

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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5. (Uespi) Observe a charge a seguir.

Qual deve ser o título CORRETO para essa charge?
a) A intensificação da repressão às colônias europeias na África.
b) A distribuição dos recursos minerais da África.
c) A partilha da África pelas potências europeias.
d) O fim das disputas por colônias europeias no continente africano.
e) Os conflitos étnicos no continente africano.

4. Alternativa d.
a. INCORRETA. Ao fim da Segunda Guerra
Mundial, não houve aproximação entre as
duas grandes potências, Estados Unidos e
União Soviética. Pelo contrário, o antagonismo dessas duas superpotências deu início à
Guerra Fria.
b. INCORRETA. A Otan é uma organização militar, formada após a Segunda Guerra por países do hemisfério Norte pertencentes ao
bloco capitalista, cujo objetivo é a defesa
mútua em caso de ataque a um Estado-membro por agentes externos. Não há,
portanto, nenhuma relação entre a Otan e o
processo de liberação da economia.
c. INCORRETA. O processo de descolonização
não tem vínculos diretos com o surgimento
da Otan.
d. CORRETA. A Otan foi uma resposta das nações do Atlântico Norte em relação a nova
ordem mundial.
e. INCORRETA. O endividamento dos países europeus não tem nenhuma relação direta com
o surgimento da Otan.

As representações cartográficas

4. (FGV-SP) A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) foi estabelecida em Washington, em 4 de abril de 1949. Sua criação está relacionada:
a) ao contexto de aproximação das potências vencedoras da Segunda Guerra
Mundial.
b) ao processo de liberalização da economia mundial que lançaria as bases
da globalização.
c) ao processo de descolonização nos continentes africano e asiático.
d) ao contexto de polarização político-militar entre os países capitalistas e
socialistas.
e) ao contexto de endividamento dos países europeus com as instituições financeiras internacionais.

5. Alternativa c.
a. INCORRETA. Observando-se a charge, verifica-se que ela não faz nenhuma menção a
possíveis repressões às colônias europeias
na África.
b. INCORRETA. A charge também não faz menção à distribuição dos recursos minerais
africanos.
c. CORRETA. Na charge, alguns homens sentados à mesa observam um chefe de cozinha
dividindo um bolo com a inscrição “Afrique”.
A imagem representa, portanto, a chamada
partilha da África entre os países europeus,
ocorrida no final do século XIX. Isso foi uma
decisão de gabinete, que não respeitou as
fronteiras preexistentes dos povos que habitavam o continente africano.
d. INCORRETA. A disputa por colônias europeias na África não terminou com a
Conferência de Berlim, quando ficou decidida a ocupação desse continente por potências europeias. A concorrência entre os países europeus pela África foi uma das razões
da Primeira Guerra Mundial.
e. INCORRETA. Não há nenhuma menção aos
conflitos étnicos do continente africano.

6. (UFPE) Leia, com atenção, a notícia a seguir.

ONU condena embargo contra Cuba
A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) votou ontem contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba pela vigésima
vez, ao condenar as sanções impostas à ilha e pedir que a Casa Branca
acabe com uma política que teve início na era da Guerra Fria. A resolução apresentada pelo governo cubano teve 186 votos a favor. Os Estados
Unidos e Israel foram os dois únicos países que votaram contra. Palau,
as Ilhas Marshall e a Micronésia se abstiveram, e a Líbia e a Suécia não
votaram porque seus embaixadores não estavam presentes. A Assembleia tem 193 países-membros.
Jornal do Commercio. Internacional. Recife, 26 out. 2011.
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Sobre o país que sofre o bloqueio e com base no trecho do artigo reproduzido,
é CORRETO afirmar o que segue.1
0-0. O embargo dos Estados Unidos àquele país caribenho aconteceu porque
Cuba, após a ascensão dos revolucionários ao Poder, tendo à frente Che
Guevara e Fidel Castro, negou-se a pagar a elevada dívida externa e rompeu com o Tratado do Atlântico Norte.
1-1. O crescimento do turismo, os acordos econômicos com a Venezuela e o
aumento da produtividade agrícola, entre outros fatores, foram fundamentais para o início da recuperação econômica da Ilha, desde meados
dos anos 2000.
2-2. O embargo liderado pelos Estados Unidos aos produtos de Cuba, após a
Revolução Cubana, fez com que o país estabelecesse relações comerciais
predominantemente com um grupo reduzido de países, em especial os
que pertenciam ao contexto socialista, entre as décadas de 1960 e 1980.
3-3. O governo do Barack Obama vem cobrando do governo cubano ações como
a liberação de prisioneiros políticos e garantias aos direitos humanos fundamentais, como condição para eliminação do bloqueio econômico.
4-4. As transformações do país a partir da Revolução Cubana foram caracterizadas pela realização da reforma agrária e nacionalização das empresas.
Os setores educacionais e de saúde puderam contar com recursos direcionados a esses segmentos, mas os índices de analfabetismo no país são
ainda elevados, quando comparados com vários outros países do Caribe.
7. (UFRB-BA)
Joaquín Salvador Lavado (QUINO)

6. Resposta: F - V - V - V - F.
0-0. Falso. A princípio, em 1960, foi decretado
um embargo parcial a Cuba, após o governo revolucionário nacionalizar empresas
estrangeiras. Poucos anos depois, com a
aproximação cubana à União Soviética, os
Estados Unidos ampliaram o embargo comercial.
1-1.	Verdadeiro. Os acontecimentos citados foram fundamentais para a melhoria econômica em Cuba. O turismo ainda é uma atividade em expansão na ilha.
2-2. V erdadeiro. Após o embargo imposto pelos Estados Unidos, o governo cubano
aproximou-se plenamente da União
Soviética, que se tornou o maior parceiro
comercial da ilha. Porém, com o fim do
bloco socialista no início dos anos 90,
Cuba viveu um período de crise econômica e social.
3-3. Verdadeiro. Barack Obama, ainda que de
maneira tímida, tem mantido o diálogo
com a ilha e impondo condições para uma
possível abertura econômica.
4-4. Falso. Os índices socioeconômicos de
Cuba são considerados positivos, principalmente quando comparados aos da
maioria dos países da América Latina,
cuja taxa de analfabetismo, por exemplo,
ainda é elevada.
7. Resposta: 04 + 16 = 20.
01. INCORRETA. O objetivo dos EUA e da URSS
não era o de garantir a liberdade e democracia nos países aliados.
02. INCORRETA. A política bélico-militar envolveu tanto os EUA quanto a URSS, que fizeram altos investimentos nesse setor. Esse
fenômeno ficou conhecido como corrida
armamentista.
04. CORRETA.
08. INCORRETA. Os Estados Unidos e a União
Soviética interferiram constantemente nas
questões políticas e militares dos países
do terceiro mundo, sob sua influência.
16. CORRETA.
32. INCORRETA. O governo militar fortaleceu
ainda mais as relações políticas e econômicas do Brasil com os Estados Unidos.

A mensagem contida na tira e os conhecimentos sobre as relações internacionais, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, permitem afirmar:2
01. Os Estados Unidos e a União Soviética se apresentavam como blocos de dominação econômica, embora ambos atuassem, diplomaticamente, no sentido de garantir a liberdade dos povos e a democracia nos países aliados.
02. Uma das características marcantes desse período foi a política bélico-nuclear
empreendida pelos países do bloco comunista, que passou a ser criticada e
combatida pelas nações do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos.
04. O monopólio nuclear estadunidense foi rompido, a partir da década de
50 do século passado, com a transformação da União Soviética em uma
superpotência bélico-nuclear.
08. A rapidez com que o mundo se viu sob a ameaça de armas cada vez mais
potentes levou os países do Terceiro Mundo a se unir, fortalecendo-se e
impedindo as interferências política e militar de nações bélicas, como os
Estados Unidos e a União Soviética.
16. O Brasil introduziu-se no cenário político-militar da Guerra Fria quando
o presidente Eurico Gaspar Dutra rompeu relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, aliando-se aos Estados Unidos.
32. O regime militar rompeu relações com os Estados Unidos durante a década de 60 do século passado, assumindo uma posição de neutralidade
que lhes permitiu promover um desenvolvimento econômico autônomo,
de base nacionalista, que ficou conhecido como Milagre Econômico.
1
2

Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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9. (UFT-TO) Leia o extrato de uma letra musical abaixo.

Eu vejo eles dançando/Em cima do muro/No meio do mundo/No
meio do mundo dividido/Spielberg, Eisenstein/Vodka, CIA/Las Vegas,
Kremlin/Tolstói, John Wayne/Champagne, Caviar/Mickey Mouse em
Moscou/Batman, Trotsky/Bolshoi, Rock’n’roll.
Mickey Mouse em Moscou, composição de Loro Jones, Alvin L., Bozo Barretti, Dinho, lançado
em 1989 no álbum Todos os Lados.

O trecho acima foi extraído da música “Mickey Mouse em Moscou”, interpretada por Capital Inicial. A letra retrata um momento da história contemporânea conhecido como Guerra Fria. A respeito da Guerra Fria é CORRETO
afirmar que:
a) a dicotomia “Batman, Trotsky” e “Bolshoi, Rock’n’roll”, mencionados na letra da música, são elementos representativos da cultura americana e russa
que remetem à divisão bipolar do mundo encerrada, simbolicamente, com
a queda do Muro de Berlim em 1989 e instaurando uma nova ordem geopolítica internacional.
b) a Guerra Fria dividiu o mundo entre capitalistas e socialistas, influenciando a geopolítica internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial,
sendo responsável pela instalação de ditaduras militares nos países da
América Latina a partir da segunda metade do século XIX.
c) a expressão “no meio do mundo dividido”, contida na letra da música, é
uma referência à forma como a organização geopolítica internacional foi
representada a partir da ascensão de dois modelos ideológicos que dividiram Berlim, na Alemanha, em duas partes: ocidental e oriental após a
Guerra Fria.
d) o título da música “Mickey Mouse em Moscou” é uma referência simbólica
à presença soviética nos Estados Unidos a partir do fim da Guerra Fria em
1989, representando a supremacia capitalista do ocidente sobre a ideologia socialista do oriente.
e) a expressão “Eu vejo eles dançando / Em cima do muro”, contida na letra
da música, é uma referência às pessoas que tentavam ultrapassar o Muro
de Berlim da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental em busca de
melhores condições de vida e trabalho, mas que, em alguns casos, foram
reprimidas pela polícia soviética.

8. Alternativa b.
a. INCORRETA. A fase do capitalismo comercial
ou mercantil ocorreu na chamada Idade
Moderna, entre os séculos XVI e XVIII.
b. CORRETA. A globalização caracteriza-se como a fase atual do capitalismo.
c. INCORRETA. A fase do capitalismo industrial,
marcado pela Primeira e Segunda Revolução
Industrial, encerrou-se no século XIX.
d. INCORRETA. O capitalismo financeiro, também denominado de capitalismo monopolista, desenvolveu-se de meados do século XIX
até a crise de 1929.
e. INCORRETA. A sociedade feudal vigorou em
um período anterior ao capitalismo, e sua
desagregação marca a origem desse sistema socioeconômico.

As representações cartográficas

8. (UFRR) Atualmente, o sistema socioeconômico predominante é o capitalismo. O capitalismo surgiu de um longo processo de transformação socioeconômica que ocorreu na Europa Ocidental entre os séculos XIII e XV,
passando por diversas fases. Assinale a alternativa que caracteriza a atual
fase do capitalismo.
a) O capitalismo comercial ou mercantil se caracterizou pela expansão ultramarina de alguns países europeus, como Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra, e pelo comércio de produtos explorados nas suas colônias,
sendo, por isso, a atual fase do capitalismo.
b) A globalização é a mais recente etapa do processo de desenvolvimento do
capitalismo. A partir dos anos 1990, o termo passou a ser utilizado em diferentes situações, geralmente para justificar fatos econômicos e sociais.
c) O capitalismo industrial foi marcado pelas revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX e pelo neocolonialismo europeu na África e na Ásia caracterizando, assim, a atual fase do capitalismo.
d) O capitalismo financeiro ou monopolista é considerado a atual fase do capitalismo, pois surgiu no final do século XIX com a crescente integração
dos capitais industriais com os capitais bancários e com fortes tendências
de concentração dos mercados nas mãos de poucas empresas.
e) Caracterizado como a atual fase do processo de desenvolvimento do capitalismo, o feudalismo, modo de organização social e político, baseia-se nas
relações servo-contratuais.

9. Alternativa a.
a. C ORRETA. A frase corresponde à ideia do
trecho musical.
b. INCORRETA. As ditaduras militares ocorreram na segunda metade do século XX, e não
na segunda metade do século XIX.
c. INCORRETA. Ao fim da Segunda Guerra
Mundial, a Alemanha foi dividida em quatro
partes.
d. INCORRETA. Mickey Mouse é um dos símbolos da cultura estadunidense, e Moscou é a
atual capital da Rússia e da antiga União
Soviética. Portanto, o título “Mickey Mouse
em Moscou” é uma referência da presença
dos Estados Unidos no antigo mundo soviético, e não o contrário.
e. INCORRETA. Em geral, as pessoas tentavam
passar da Berlim Oriental para a Berlim
Ocidental por meio do Muro.
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Brasil: integração e regionalização
A formação do território
brasileiro
Com uma área de 8 514 876 km2, o Brasil tem
o quinto maior território do mundo. A ocupação
do território brasileiro pelos europeus teve início
quando os colonizadores, sobretudo os portugueses, organizaram feitorias próximas ao litoral para
a exploração do pau-brasil. O processo ocorreu a
partir do século XVI, no período de desenvolvimento do capitalismo mercantil na Europa. Os europeus
cruzavam o oceano em busca de metais preciosos.
As atividades econômicas desenvolvidas no
Brasil ao longo da história estão associadas às potencialidades naturais do território. Em diferentes momentos, os espaços foram organizados para
atender ao mercado mundial, que demandava produtos agrícolas ou minerais. Os portugueses iniciaram a exploração pelo litoral, desde o cabo de
São Roque (atual RN) até Cananeia (atual SP). A
implantação de várias atividades exportadoras explica a forma de ocupação do Brasil e a construção
de suas diferenças regionais.
A partir da segunda metade do século XVI, o cultivo da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste iniciou uma nova fase no processo de ocupação do
território. Os portugueses implantaram o sistema
agrícola de plantation, com base na grande propriedade, no trabalho escravo e na monocultura. Dependente do capital da metrópole, esse sistema visava apenas atender aos interesses europeus.

A ampliação do território
A partir do início do século XVII, o território da
Colônia foi bastante ampliado com a conquista de
novas áreas, que vão do semiárido nordestino até
o sertão. Iniciou-se a criação de gado e formaram-se pastagens na porção meridional da Colônia,
nos atuais estados sulinos. Nesse mesmo século
teve início a ocupação da Amazônia, com a exploração dos produtos da floresta. Os portugueses
adentraram o rio Amazonas em busca das drogas
do sertão (ervas medicinais, cacau, canela, baunilha, urucum, guaraná, etc.).
No final do século XVII, partiram de São Paulo expedições de bandeirantes para capturar e escravizar indígenas e encontrar minas de ouro e
diamantes. Com a descoberta do ouro no século XVIII, houve uma rápida interiorização com o
povoamento da região das Minas Gerais.

Os três primeiros séculos de ocupação do território brasileiro foram marcados pela descontinuidade espacial. Formaram-se “ilhas” de ocupação e povoamento ao longo do litoral e nas áreas
interioranas, com ligações muito precárias e perigosas. Tropeiros e pecuaristas foram os principais
responsáveis pela consolidação das rotas, bem
como pela instalação de áreas de pouso (descanso), que se tornariam núcleos de povoamento.
O século XIX destacou-se pela aceleração do processo de expansão do território a partir de várias atividades econômicas, das quais a mais importante
foi o café. Sob o aspecto social, o café fez surgir uma
nova elite de grande poder político, além de uma
classe trabalhadora livre, formada por imigrantes
europeus. Apesar da curta duração, a exploração da
borracha na Amazônia, entre 1870 e 1910, provocou forte impacto, atraindo para a região migrantes
que fugiam da seca no sertão do Nordeste.
O século XX marcou a consolidação do território brasileiro não somente por sua efetiva ocupação, como também pelo processo de integração,
graças às vias de transporte.

A industrialização e a
integração do território
brasileiro
Em meados do século XIX, difundiu-se o capitalismo industrial na Europa Ocidental, nos
EUA, no Japão e em outros países do mundo,
como o Brasil, que, recém-independente, politicamente frágil e com economia de baixo nível
técnico, assumiu posição de periferia.
A expansão do capitalismo no mundo fez disparar a produção e a exportação do café brasileiro. O
crescimento da economia agroexportadora impulsionou a indústria nas últimas décadas do século
XIX e no início do século XX, embora a exportação
do café continuasse como base da economia nacional. Nesse período, teve início nos países centrais
a Segunda Revolução Industrial, enquanto o Brasil
não dispunha de capital suficiente para intensificar
o processo de industrialização.
Em 1929, uma crise mundial fez avançar a
industrialização brasileira, com a criação de indústrias para fabricar produtos antes importados, impulsionada pelo aumento da demanda
interna e pelas políticas governamentais (financiamentos, taxações sobre produtos importados,
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protecionismo). A atividade industrial ultrapassou o
setor agroexportador, em baixa por causa da diminuição da demanda mundial de café.
A partir da década de 1930, o Estado brasileiro adotou políticas desenvolvimentistas para promover a industrialização. Entre elas, a obtenção de financiamento
estadunidense para a criação da indústria siderúrgica
(em Volta Redonda) ocasionou a chegada da Segunda Revolução Industrial ao Brasil, com algumas décadas de atraso. Na década de 1940, em plena Segunda
Guerra Mundial, o Brasil apresentava uma organização
fragmentada do espaço, pois havia mais ligações com o
exterior (onde estavam os mercados para as matérias-primas produzidas) do que com as áreas próximas,
com uma deficiente rede de transportes.

Brasil: integração e regionalização

vações tecnológicas da Terceira Revolução Industrial.
A economia brasileira, mais internacionalizada, enfrentou problemas com sua dívida externa. A inserção na
economia capitalista internacional promoveu mudanças no papel desempenhado pelo nosso país na DIT: o
Brasil diversificou a pauta das exportações, incluindo
artigos manufaturados, e assim ampliou sua participação no comércio mundial, passando de exportador de
matérias-primas e bens agrícolas − modelo agroexportador − para o novo modelo urbano-industrial, o que,
contudo, não melhorou as condições sociais do país.

As regiões brasileiras

O Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial

OCEANO PACÍFICO

O final da guerra em 1945 e o início da Guerra Fria
marcaram a internacionalização da economia brasileira.
A hegemonia capitalista estadunidense promoveu a articulação de uma base aliada formada pela Europa Ocidental, Japão e América Latina. A criação de instituições como
o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial foi decisiva para o Brasil. Os constantes déficits da
balança comercial, associados às leis de redução das remessas de lucros, dificultavam a aceleração da industrialização. Somente na segunda metade dos anos 1950 houve
uma guinada em relação à obtenção de capitais externos.
O Estado permaneceu presente na implantação da
infraestrutura (transportes, energia, comunicações) e na
criação e expansão de indústrias de base (siderúrgica,
petroquímica). Apesar disso, a industrialização brasileira tornou-se dependente dos investimentos das empresas multinacionais, sobretudo as indústrias
de bens duráveis (automobilística, de eletroBrasil: cinco macrorregiões
domésticos, etc.), que passaram a dominar o
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ID/BR

O conceito de região é um dos mais complexos e
discutidos na Geografia. De forma sucinta, a região
é parte de um todo com o qual se interrelaciona. As
fronteiras regionais podem ou não coincidir com as
divisões político-administrativas estabelecidas. A primeira regionalização do Brasil foi feita pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1941;
ao longo das décadas seguintes foram realizadas várias modificações na divisão oficial.
A atual divisão regional foi realizada em 1967 e reformulada em 1988 pela Constituição Federal, dividindo o país em 26 estados e um Distrito Federal (ver
mapa), agrupados em cinco macrorregiões.
Outras propostas de divisão têm sido feitas, discutindo-se a validade da atual regionalização em
vista das transformações socioeconômicas do país
nas últimas décadas. Entretanto, estudaremos a divisão oficial proposta pelo IBGE, que é também a
mais conhecida.
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A Região Nordeste

ID/BR

Apresenta grande variedade de paisagens climatobotânicas, utilizadas para definir sub-regiões em seu interior. De leste para oeste destacam-se a Zona da Mata,
o Agreste, o Sertão e o Meio-Norte. Historicamente, a
ocupação da região teve início pela Zona da Mata, primeira área canavieira do país. A ocupação do Agreste
e do Sertão deu-se, em parte, pelas condições naturais
que possibilitavam a expansão da pecuária. No Meio-Norte a expansão ocorreu no sentido norte-sul.
Segunda região mais populosa do Brasil, é considerada
a que abriga os maiores problemas socioeconômicos. No
Nordeste, coexistem áreas agrícolas modernas, com cultivos de exportação (frutas no vale médio do rio São Francisco, soja e algodão no oeste da Bahia, entre outros), e áreas com agricultura tradicional e de baixa produtividade.
As principais zonas industriais encontram-se nas áreas
metropolitanas de Salvador, do Recife e de Fortaleza.
As sub-regiões do Nordeste
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A Região Sul
Única região brasileira que apresenta a maior parte de seu território na zona temperada, o Sul apresenta ainda outras singularidades. Apesar de áreas de seu
espaço terem sido ocupadas desde o século XVI pela
criação extensiva de gado (bovino e equino), seu crescimento demográfico e econômico começou a ocorrer
apenas no século XIX, quando recebeu grande número
de imigrantes europeus (italianos, alemães, poloneses,
ucranianos, entre outros), que a ocuparam com um sistema de pequenas propriedades.
Apresenta os melhores indicadores sociais do Brasil
em saúde e educação.

A Região Centro-Oeste
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e da República e, a partir de meados do século XIX, tornou-se a maior produtora de café, durante décadas principal produto de exportação do país.
Atualmente é a região mais populosa e urbanizada, com
as maiores metrópoles nacionais – São Paulo e Rio de Janeiro –, fortemente industrializadas. A produção agrícola da região apresenta os maiores níveis de mecanização
do país, com importantes agroindústrias voltadas à exportação, principalmente no estado de São Paulo (laranja e
cana-de-açúcar, além de café, soja e milho). No entanto,
como em outras regiões, essa agricultura moderna coexiste
com cultivos tradicionais e pouco mecanizados.
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Fonte de pesquisa: Andrade, Manuel Correia. A terra e o homem no nordeste.
Recife: Ed. da UFPE, 1998. p. 276.

A Região Sudeste
A região ganhou importância a partir do século XVIII,
com a descoberta de ouro em Minas Gerais. Gradativamente, tornou-se o principal polo político e econômico
do país. Abrigou a capital da Colônia e depois do Império

Durante séculos, o Centro-Oeste se manteve pouco populoso e afastado do centro das decisões políticas. A partir
da segunda metade do século XX, o sul da região recebeu
os reflexos do crescimento da economia paulista, com a
expansão das linhas ferroviárias para transportar o gado
bovino. A construção de Brasília, inaugurada em 1960,
provocou uma excepcional ocupação da região com a maciça migração de trabalhadores nordestinos empregados
na construção civil. Migrantes sulinos ocuparam o Cerrado com o cultivo de grãos em grandes propriedades. Nas
últimas décadas do século XX, ocorreu uma forte expansão de agroindústrias, principalmente da soja para exportação. Áreas expressivas de floresta, no norte da região,
têm dado lugar às pastagens, mantendo a pecuária como
atividade econômica de destaque.

A Região Norte
A mais extensa região brasileira teve, durante o período colonial, um povoamento rarefeito. O primeiro
grande surto de ocupação ocorreu entre 1870 e 1910
com a exploração da borracha. A integração da região
se deu a partir dos governos militares, que promoveram sua ocupação e planejaram a construção de duas
grandes rodovias – Cuiabá-Santarém e Transamazônica.
Grandes projetos de extração mineral foram instalados,
como Carajás, e foi criada a Zona Franca de Manaus,
para promover a industrialização da região. Atualmente,
apresenta a maior concentração de grandes propriedades do Brasil e também as principais áreas de conflitos
de terras, sobretudo no Pará.
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Atualmente, o conceito de potência está relacionado
ao conjunto de fatores que possibilitam a um país exercer influência sobre os demais. Além do poderio militar,
o cenário diplomático, a atuação estratégica dos Estados e o desenvolvimento econômico fornecem elementos para que um país assuma a função de potência, seja
em escala regional, seja mundial.

Fatores geopolíticos
O tamanho do território, o poder econômico e o militar são os fatores geopolíticos mais importantes para
que um Estado possa exercer influência sobre os demais. A extensão territorial garante os recursos naturais
necessários ao desenvolvimento econômico, a variedade
de aspectos naturais amplia o potencial produtivo, favorecendo o crescimento demográfico e, com isso, a
composição de exércitos mais numerosos e fortalecidos.
O poderio militar influencia a capacidade de negociação política internacional, por isso os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (órgão
responsável por arbitrar desavenças entre países) são as
maiores potências militares do mundo: Estados Unidos,
Rússia, China, Reino Unido e França.

Uma potência regional
Ainda que o Brasil apresente fragilidades, a economia
forte e o parque industrial amplo e diversificado permitem
que o país, no contexto latino-americano, seja considerado uma potência regional, embora enfrente dificuldades
políticas e econômicas. O Brasil produz desde alimentos e
tecidos até itens que requerem altos investimentos em pesquisa e tecnologia, como aviões e produtos farmacêuticos;
também possui grandes empresas de exploração mineral,
como a Petrobras e a Vale, além de uma importante produção científica e acadêmica, como as pesquisas relacionadas
às células-tronco e ao Projeto Genoma.

A geopolítica amazônica
O dimensionamento da grandeza da área ocupada
pela floresta Amazônica fornece elementos fundamentais
para abordar as questões geopolíticas que a envolvem.
São mais de 5,5 milhões de km² de área, dos quais cerca
de 60% encontram-se em território nacional. O restante
estende-se pelo território de vários países: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. A porção brasileira, denominada Amazônia Legal, abrange, além dos sete estados da Região
Norte, o Mato Grosso e algumas porções do Maranhão.

Amazônia: riquezas, conflitos e problemas
A floresta Amazônica é a maior floresta equatorial do
mundo, constituída por uma rica diversidade de espécies da fauna e da flora e por uma imensa rede hidrográfica, riqueza natural complementada por outros recursos
de interesse econômico, como jazidas minerais de ferro,
manganês, ouro, bauxita, cobre, petróleo, etc., o que a

coloca no centro da geopolítica global. O grande conjunto de recursos naturais associado aos conhecimentos tradicionais dos povos locais sobre como utilizá-los
desperta interesses acadêmicos e comerciais, bem como
fomenta iniciativas internacionais que visam estabelecer
meios indiretos de influência sobre as riquezas da região.
São tratados e acordos sobre questões relativas à floresta que também levantam dúvidas sobre a capacidade do
Estado brasileiro de gerir seu próprio território.

Brasil: integração e regionalização

Potência regional?

As questões fronteiriças da Amazônia
As fronteiras da Amazônia constituem um dos pontos mais importantes na questão geopolítica local.
A imensa extensão de fronteira externa ocupada pela
floresta fechada dificulta sua fiscalização e sua defesa.
Por isso, o governo brasileiro colocou em operação, no
início da década de 2000, o Sistema de Vigilância da
Amazônia (Sivam), com objetivo de controlar o espaço aéreo e ampliar a presença das Forças Armadas na
região, e o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam),
para promover o levantamento de informações que subsidiam as ações de proteção. Durante a ditadura militar, foram criadas a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e a Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa), ações que resultaram em obras públicas, como a rodovia Transamazônica e infraestrutura para a Zona Franca de Manaus.
Como contrapartida ao capital externo investido, a exploração de minérios foi aberta às empresas estrangeiras, o que impulsionou grandes projetos extrativistas,
como Carajás.

As desigualdades regionais
A integração nacional, além de um bom parâmetro
para analisar a organização espacial do país, é um fator
vinculado aos fluxos econômicos interregionais que evidencia aspectos do desenvolvimento brasileiro, como as
desigualdades regionais.
A integração entre as regiões tende a se constituir a
partir da expansão da área de influência de uma região
hegemônica, processo que se dá com a formação de redes de comunicação e transportes, intensificando a circulação de capitais, mercadorias e pessoas, cabendo o
controle desse fluxo à região considerada hegemônica.
Atualmente, a Região Sudeste do Brasil desempenha o papel de líder na formação do mercado interno,
sendo o termômetro da economia e do desenvolvimento nacional. Essa polarização começou com a consolidação da economia cafeeira entre os séculos XIX e XX,
que forneceu as bases para o desenvolvimento industrial.
Nas últimas décadas tem-se verificado um movimento de
desconcentração das atividades industriais rumo a outras
regiões brasileiras, tendência que fortalece a integração
nacional, pois abre novas frentes de desenvolvimento,
sem desarticular o dinamismo econômico do Sudeste, já
que muitas das indústrias que migraram para outras regiões
mantiveram nesta as suas sedes administrativas.
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Atividades
1. Alternativa d.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. CORRETA.
d. INCORRETA. O núcleo geoeconômico do
Mercosul não é o Nordeste brasileiro, mas
sim a região do rio do Prata e abrange partes do Brasil, do Uruguai, do Paraguai e da
Argentina.
e. CORRETA.
2. Alternativa a.
a. CORRETA. A queda da produção e o aumento
do desemprego no Brasil tem uma relação direta com o comércio internacional e a relação
entre empresas brasileiras e estrangeiras.
b. INCORRETA. O Brasil não contou com aumento de taxas alfandegárias a ponto de que
elas incentivassem significativamente o
crescimento da indústria nacional.
c. INCORRETA. Com a privatização, também denominada desestatização, boa parte das
ações das empresas, antes controladas pelo
Estado, são repassadas ao setor privado por
meio da venda em leilões.
d. INCORRETA. A informatização no setor bancário e o surgimento dos caixas eletrônicos
ocasionaram a diminuição dos postos de
trabalho nesse setor.
e. INCORRETA. O aumento do desemprego estrutural não favorece a inclusão social e sim
o contrário.
3. Alternativa c.
a. INCORRETA. O desmatamento intensivo do
Cerrado e da Amazônia se deram a partir do
século XX.
b. INCORRETA. Apesar de as regiões mineradoras terem constituído importantes cidades, a
descoberta e exploração de ouro e diamante
ocorreram entre os séculos XVII e XVIII.
c. CORRETA. O litoral brasileiro foi o primeiro a
ser ocupado e explorado pelos colonizadores europeus, muitos dos quais instalaram
usinas de açúcar, passando a fabricar o produto no Brasil e exportá-lo para Portugal.
d. INCORRETA. O início da produção de café em
São Paulo e a imigração de europeus para
esse estado ocorreram entre o final do
século XIX e início do século XX.
e. INCORRETA. No século XVI, a pecuária no
Brasil era realizada de maneira tradicional,
ou seja, extensiva.

1. (UEPB) As proposições abaixo tratam de temas analisados e discutidos pela
geografia brasileira. Identifique a alternativa INCORRETA, em relação aos
temas abordados.
a) A questão de gênero vem ganhando espaço nas discussões geográficas. A
expressão “boa aparência”, presente em anúncios de empregos, na prática
significa discriminar mulheres negras, pobres e/ou consideradas fora do padrão estabelecido pela cultura da beleza.
b) Nas cidades, privilegiadas por redes geográficas, o espaço urbano recebeu
benesses de investimentos e tecnologia objetivando garantir a eficiência
dos fluxos da produção e de pessoas, beneficiando segmentos privilegiados da sociedade, ligando bairros nobres e centros de consumo de elite.
c) A modernização do campo modificou economias de alcance local e regional. Os meios de comunicação expandiram o universo dessas relações inserindo-o no mundo moderno e consumidor. Foram implantadas estruturas
administrativas e um processo produtivo dos empreendimentos urbanos.
d) A internacionalização das economias contemporâneas, fruto da competição
dos mercados, tem contribuído para a formação de blocos econômicos. O
Brasil se insere neste contexto através do Mercosul, que tem como núcleo
geoeconômico o nordeste brasileiro.
e) A revolução técnico-científica reduz os postos de trabalho e exclui o trabalhador
menos qualificado, expandindo o desemprego e o subemprego. O domínio da
ciência e da técnica na sociedade contemporânea exige das pessoas maior qualificação e constante atualização profissional e educacional, tornando-se excludente para aqueles que não tiveram condições de acompanhar tal processo.
2. (Ufac)

A globalização é o atual momento da expansão capitalista. Pode-se
afirmar que ela está para o capitalismo informacional assim como o colonialismo esteve para a sua etapa comercial ou o imperialismo para o final
da fase industrial e início da financeira. Trata-se de uma expansão que
visa aumentar os mercados e, portanto, o lucro, o que de fato move os capitais, tanto produtivos quanto especulativos, no mercado mundial [...]
Moreira, João Carlos; Sene, Eustáquio de. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Scipione,
2007. p. 175.

No Brasil, a expansão capitalista trouxe muitas mudanças, dentre elas:
a) A adoção de uma política cambial favorável ao setor de importação e desfavorável ao setor de exportação, provocando retração nas vendas de
muitas empresas sediadas em território brasileiro, gerando queda na produção e aumento do desemprego.
b) O aumento das tarifas alfandegárias, incidentes sobre os produtos importados, refletiu na abertura de muitas empresas nacionais e na elevação das taxas de emprego.
c) A privatização de grande parte das empresas estatais, onde o Estado passou, ao capital privado, o controle de apenas 10% das ações das empresas que gerenciava.
d) O avanço do setor bancário que estimulou o aumento de contratação de
pessoal, melhorou a vida dos funcionários com a informatização e o surgimento dos caixas automáticos.
e) O avanço do desemprego estrutural responsável pelo aumento de postos
de trabalho, favorecendo a inclusão social onde a população garante sua
permanência no mercado de trabalho.
3. (Furg-RS) Com base nos processos de povoamento do território brasileiro
ocorridos no século XVI, assinale a alternativa CORRETA:
a) O desmatamento da floresta Amazônica e do Cerrado para a implantação
da atividade pecuária e de lavouras comerciais de grãos.
b) A descoberta de ouro e de diamantes, nos estados de Goiás, Mato Grosso e
Minas Gerais, contribuiu para a formação de cidades.
c) A ocupação se limitava ao litoral, e a principal atividade econômica era o
cultivo da cana, para produção de açúcar, ocorrendo também outras atividades relacionadas à produção mercantil.
d) As lavouras de café, no estado de São Paulo, atraíram imigrantes europeus
na condição de assalariados e proprietários rurais.
e) As lavouras canavieiras e a criação de gado pelo sistema de confinamento foram atividades que contribuíram para a efetiva ocupação do espaço brasileiro.
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4. Alternativa b.
a. INCORRETA. O Pantanal localiza-se no
Centro-Oeste, e não na região Norte.
b. CORRETA. No final do século XIX e início do
século XX, as regiões Sul e Sudeste receberam um grande número de imigrantes europeus. Em meados do século XX, com a crescente industrialização, vários estados passaram a receber migrantes brasileiros oriundos de outras regiões. Isso contribuiu para
o aumento populacional e dos problemas
sociais nas grandes cidades.
c. INCORRETA. O Sudeste apresenta o maior
parque industrial do país.
d. INCORRETA. A região mais populosa do país
é o Sudeste.
e. INCORRETA. Apesar de ser a região que mais
retém imigrantes, Centro-Oeste não recebe
mais população que a região Sudeste.

Brasil: integração e regionalização

4. (Furg-RS) Com relação às regiões brasileiras, é CORRETO afirmar que:
a) a região Norte apresenta grande atratividade turística, recebendo, cada
vez mais, voos fretados, provenientes principalmente da Europa e da Região Sudeste do Brasil, devido às belezas do Pantanal.
b) as regiões Sudeste e Sul, que possuem o maior contingente de imigrantes
europeus do país, apresentam forte influência da industrialização no aumento populacional.
c) a região Sul, apesar de ser a menor em termos de área, apresenta o maior
parque industrial do país.
d) a região Nordeste caracteriza-se pela concentração populacional na Zona
da Mata, o que a torna a região mais populosa do país.
e) a região Centro-Oeste é a que mais recebe população, devido à grande
quantidade de empregos disponíveis nos frigoríficos que estão em expansão, processando a matéria-prima oriunda do gado bovino.
5. (Fuvest-SP) Quanto à formação do território brasileiro, podemos afirmar que:
a) a mineração, no século XVIII, foi importante na integração do território devido às relações com o Sul, provedor de charque e mulas, e com o Rio de
Janeiro, por onde escoava o ouro.
b) a pecuária no rio São Francisco, desenvolvida a partir das numerosas vilas da
Zona da Mata foi um elemento importante na integração do território nacional.
c) a economia baseada, no século XVI, na exploração das drogas do sertão integrou a porção Centro-Oeste à região Sul.
d) a economia açucareira do Nordeste brasileiro, baseada no binômio plantation e escravidão, foi a responsável pela incorporação, ao Brasil, de territórios pertencentes à Espanha.
e) a extração do pau-brasil, promovida pelos paulistas, por meio das entradas e
bandeiras, foi importante na expansão das fronteiras do território brasileiro.
6. (Ufal) Analise as afirmações sobre o processo da formação do território brasileiro no qual pode-se distinguir diferentes eixos de ocupação ligados às atividades econômicas.1
 (
A pecuária, praticada em caráter extensivo, foi de importância fundamental na ocupação da região Norte, em especial no vale do Rio Amazonas.
 (
A mineração deu o impulso fundamental para a ocupação de áreas no interior do país, durante o período colonial.
 (
Na região Nordeste, a cultura da cana-de-açúcar foi responsável pela ocupação
inicial do litoral, a Zona da Mata, avançando posteriormente para o Agreste.
O café deu grande impulso à economia do Sudeste, promovendo uma
 (
maior ocupação do interior do Estado de São Paulo.
 (
Além da pecuária e da cana-de-açúcar, o cacau, o tabaco e o algodão também foram importantes na constituição do espaço econômico nordestino.
7. (UFPR) Há inúmeras formas de dividir o território de um país. O mapa a seguir
apresenta uma divisão do Brasil em três grandes regiões geoeconômicas.

5. Alternativa a.
a. C ORRETA. Com a descoberta de ouro em
partes das regiões do Centro-Oeste e do
Sudeste, a capital do Brasil, que antes era
em Salvador, foi transferida para o Rio de
Janeiro. A mineração foi responsável pelo
aumento do comércio interno brasileiro, na
medida em que as cidades mineradoras deslocavam sua mão de obra para a extração
de ouro e diamante e, por isso, necessitavam de alimentos e produtos produzidos em
outros estados.
b. INCORRETA. A pecuária extensiva do vale do
rio São Francisco, realizada no interior do
Nordeste, foi de grande importância para a
produção do açúcar realizada na Zona da
Mata, na região costeira.
c. INCORRETA. As drogas do Sertão ocorreram
no Norte e Nordeste do país.
d. INCORRETA. As plantation de açúcar instaladas no início da colonização do Brasil concentraram-se, de acordo com o tratado de
Tordesilhas, em terras portuguesas.
e. INCORRETA. A extração do pau-brasil concentrou-se na costa brasileira e foi promovida por indígenas e portugueses.
6. Resposta: F – V – V – V – V.
a. F ALSA. A pecuária foi uma atividade importante para a ocupação, primeiramente, do
interior nordestino e, depois, do sul do
Brasil.
b. VERDADEIRA. Com o início da mineração no
Brasil, o centro político e econômico da colônia deslocou-se do Nordeste para o
Centro-Sul. Essa atividade favoreceu também o aumento do comércio interno, contribuindo para uma maior integração do território brasileiro.
c. VERDADEIRA.
d. VERDADEIRA.
e. VERDADEIRA.
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Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
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7. Alternativa c.
a. INCORRETA. A Amazônia não apresenta a estrutura produtiva mais diversificada. Essa é
uma característica da região Centro-Sul.
b. INCORRETA. Goiás e algumas áreas do
Centro-Oeste fazem parte da região geoeconômica mais importante, porém eles não estão polarizados pelo Distrito Federal.
c. CORRETA. Além de ser a menor é mais homogênea entre as regiões.
d. INCORRETA. O Cerrado pertence ao Centro-Sul por características econômicas e pela
implantação de agricultura mecanizada.
e. INCORRETA. Os limites das regiões não coincidem com os limites naturais apresentados.
8. Alternativa b.
a. INCORRETA. A primeira região a ser colonizada foi o Nordeste.
b. C ORRETA. O norte de Minas Gerais é marcado pela pobreza e pela ausência de desenvolvimento industrial e econômico.
c. INCORRETA. A Sudam foi criada somente em
1966.
d. INCORRETA. O Rio de Janeiro não teve
influência italiana significativa na formação
de seu parque industrial.
e. INCORRETA. A economia nordestina tem
apresentado melhorias.

Com base no mapa e nos conhecimentos de Geografia Regional, assinale a alternativa CORRETA.
a) A Amazônia possui a estrutura produtiva mais diversificada das três regiões, pois suas atividades de extração mineral e vegetal exploram grandes províncias mineralógicas e uma floresta com alta biodiversidade.
b) Critérios geopolíticos pesam nessa regionalização, posto que Goiás e outras áreas do Centro-Oeste fazem parte da região geoeconômica mais importante por serem polarizadas pelo Distrito Federal.
c) O Nordeste é a mais homogênea das três regiões, pois o declínio socioeconômico e a perda de população para o Centro-Sul definem os espaços que a
constituem.
d) O avanço da agricultura moderna na região dos cerrados foi o que levou ao
conceito de região geoeconômica Centro-Sul, pois tornou a estrutura produtiva dessa região mais semelhante com a do Sul e Sudeste.
e) A influência dos recursos naturais sobre as atividades econômicas explica
por que as áreas da Amazônia e do Nordeste coincidem com os limites da
floresta equatorial e do Polígono das Secas.
8. (UFPR) Uma das formas de regionalização trabalhadas pelos geógrafos divide
o Brasil em três Complexos Regionais ou Regiões Geoeconômicas, quais sejam:
Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Essa divisão toma por base os processos históricos mais gerais de formação do território nacional, com destaque para os processos de povoamento e de ocupação econômica do espaço. Ao contrário da divisão oficial do país em grandes regiões, elaborada pelo IBGE, os limites regionais
dessa divisão tripartite nem sempre coincidem com os limites estaduais.
Com base na figura e nos conhecimentos de Geografia regional, assinale a alternativa CORRETA.
BRASIL – REGIÕES GEOECONÔMICAS
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Fonte: IBGE.

a) O Centro-Sul é a região mais desenvolvida do país, porque foi a primeira a
ser ocupada desde o início da colonização.
b) O norte do estado de Minas Gerais integra o complexo regional nordestino
porque apresenta características ambientais e socioeconômicas típicas do
semiárido nordestino.
c) Apesar das políticas de povoamento e de desenvolvimento regional implementadas pela Sudam desde os anos 50, a Amazônia continua se distinguindo por ser um vazio demográfico.
d) A industrialização intensiva de áreas do Centro-Sul, como São Paulo e Rio
de Janeiro, é devida à imigração europeia, sobretudo de origem italiana.
e) O Nordeste é uma região distinta das demais por apresentar economia estagnada e população em declínio, devido às migrações motivadas pela seca.
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O geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs, em 1967, a divisão regional
do Brasil em três regiões geoeconômicas ou complexos regionais [...] Essa
divisão regional tem por base as características geoeconômicas e a formação histórico-econômica do Brasil [...]
Adas, Melhem. Geografia: o Brasil e suas regiões geoeconômicas. São Paulo: Moderna, 1996.

Aos complexos regionais da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul, propostos
por Geiger, podem-se atribuir, respectivamente, as seguintes características:
a) povoado no período colonial – industrializado – baixa densidade demográfica.
b) agricultura tecnificada – atração de mão de obra – predomínio de população rural.
c) pequenas propriedades rurais – industrialização tradicional – economia
extrativa.
d) expansão da fronteira agrícola – colonizado através da economia açucareira – o mais industrializado e urbanizado.
10. (Unicamp-SP) Durante o Estado Novo (1937-1945), foi criado o Conselho
Nacional de Geografia, que deu origem ao Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, IBGE. Uma das atribuições do IBGE era produzir estatísticas
básicas sobre a população brasileira, por meio de censos. Também caberia
ao Instituto produzir informações cartográficas, bem como propor e instituir uma regionalização do território brasileiro. As figuras a seguir dizem
respeito a dois momentos históricos da regionalização do território brasileiro. Pergunta-se:
A Evolução das Grandes Regiões

NORTE
NORDESTE

9. Alternativa d.
a. INCORRETA. As características descritas
nessa alternativa correspondem, respectivamente, ao Nordeste, ao Centro-Sul e ao
Amazonas.
b. INCORRETA. As duas primeiras características descritas nessa alternativa correspondem ao complexo regional Centro-Sul, a última refere-se ao Amazonas.
c. INCORRETA. As pequenas propriedades rurais no Brasil concentram-se nas regiões Sul
e Sudeste, no norte amazônico e em boa
parte do Nordeste. Já a industrialização tradicional, que está relacionada à produção de
bens não duráveis, concentra-se atualmente
no Nordeste. A produção extrativista, por
sua vez, não é praticada no Centro-Sul, mas
no Amazonas.
d. CORRETA. As características correspondem,
respectivamente, ao Amazonas, ao Nordeste
e ao Centro-Sul.

Brasil: integração e regionalização

9. (Cefet-MG)

10. a. A regionalização do espaço brasileiro, a partir de 1940, decorreu da necessidade de
identificar os diferentes espaços existentes
no país com seus respectivos potenciais de
recursos e aspectos socioeconômicos, para
promover uma melhor inserção no mercado
nacional emergente.
b. O estado do Tocantins, criado em 1988, desmembrou-se de Goiás, que pertence à região Centro-Oeste. O novo estado passou a
fazer parte da região Norte para que pudesse ter acesso aos incentivos fiscais da
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam).

LESTE
CENTRO

1940

SUL

NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE
SUDESTE

1990

SUL

Fonte: www.ibge.gov.br

a) Qual o principal critério utilizado para instituir a regionalização do território brasileiro em 1940? Qual a principal finalidade do Estado brasileiro ao
regionalizar o seu território?
b) Em 1988 o Estado de Tocantins foi criado. Tocantins foi desmembrado de
qual Estado? Por que ele foi inserido na região Norte do Brasil?
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Geologia
Estrutura interna da Terra
Acredita-se que a Terra tenha se formado há
cerca de 4,5 bilhões de anos, devido a uma força
gravitacional que “reuniu” materiais existentes no
espaço (poeira cósmica e gases). A princípio, era
um corpo homogêneo, mas, com o resfriamento
natural das áreas mais afastadas do centro do planeta, o material mais pesado mergulhou para o interior (ferro, por exemplo), e o mais leve (gases)
flutuou para a superfície, formando um planeta
com camadas distintas.
A crosta é a camada rochosa mais superficial da
Terra, composta em grande parte (cerca de 70%)
de oxigênio e silício e por outros elementos (alumínio, magnésio, ferro e cálcio) em menores quantidades. O manto, localizado abaixo da crosta,
representa cerca de 83% do volume da Terra e é
composto de rochas com densidade intermediária, predominando os compostos de oxigênio e
magnésio, ferro e silício. O núcleo é a parte central,
formada predominantemente por ferro e níquel; o
núcleo externo é líquido e o interno é sólido.

Minerais
Minerais são substâncias de ocorrência natural, sólidas (à exceção do mercúrio, que permanece líquido à temperatura ambiente), cristalinas,
geralmente inorgânicas, com uma composição
química específica.
De acordo com suas fontes de substâncias, ou
mesmo por seu brilho, os minerais são divididos
em metálicos e não metálicos.

Minérios
Minério é a designação que se dá a um mineral
economicamente rentável e explorado comercialmente. A hematita (Fe2O3), por exemplo, é um mineral com elevada concentração de ferro que pode
ser encontrado em rochas como o granito. Como o
ferro é um material de alta demanda na indústria,
a hematita adquire um grande valor econômico.

Rochas
Agregados de minerais, as rochas podem ser
classificadas em magmáticas (ou ígneas), metamórficas e sedimentares, de acordo com o
seu processo de formação, que pode se dar no
interior da Terra (endógeno) ou na sua superfície (exógeno).

Em decorrência do resfriamento e da solidificação do magma formam-se as rochas magmáticas
(ígneas). Estas podem sofrer metamorfismo, originando as rochas metamórficas (processo endógeno). Elas podem ainda estar sujeitas a intemperismo e transporte dos sedimentos que, ao sofrerem
compactação (diagênese), dão origem às rochas
sedimentares (processo exógeno).

Rochas magmáticas
As rochas magmáticas podem ser classificadas
conforme a composição química do magma e o
local onde ele sofreu a solidificação: quando o
magma se solidifica na superfície, são denominadas magmáticas extrusivas ou vulcânicas; quando o magma se solidifica em locais profundos da
crosta, são chamadas magmáticas intrusivas ou
plutônicas.

Rochas sedimentares
Algumas rochas, quando submetidas às variações atmosféricas (vento, chuva, incidência de radiação solar, por exemplo), podem sofrer intemperismo, ou seja, modificações físicas e químicas,
que transformam os minerais constituintes em
outros minerais. O sedimento, que é o material
intemperizado, ao ser transportado por agentes
externos, como gelo, vento ou rios, se deposita e
pode se transformar em rochas sedimentares. A
maior importância das formações sedimentares é
a presença do carvão e do petróleo.

Rochas metamórficas
O processo de metamorfismo, por meio de alterações de temperatura e pressão, provoca mudanças na estrutura da composição mineralógica ou
química das rochas magmáticas ou sedimentares,
criando as rochas metamórficas, encontradas nas
áreas montanhosas, nas proximidades das dorsais
meso-oceânicas e em crateras de impactos de meteoritos, por exemplo.

Eras geológicas
Na escala do tempo geológico, são apresentadas as divisões da história da Terra, norteadas
basicamente pelos principais eventos ocorridos
no planeta. A maior divisão dessa história é feita pelos éons (Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico), que, por sua vez, são divididos em eras.
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Escala do tempo geológico
Éon

Era

Período

Época

Quaternário

Holoceno (ou
Recente)
Piloceno

Terciário

Neógeno

Mioceno
Oligoceno

Paleógeno

Eoceno
Paleoceno

Mesozoico

Fanerozoico

Cenozoico

Pleistoceno

Cretáceo
Jurássico
Triássico

Paleozoico

Permiano
Carbonífero
Devoniano
Siluriano
Ordoviciano

1,8
5,3
24
33
54
65
142
206
248
290
354
417
443
495
545

Proterozoico

Cambriano

0,01

Arqueano

2 500

Fonte de pesquisa: Teixeira, Wilson et al. (Org.).
Decifrando a Terra. São Paulo: Nacional, 2008. p. 311.

4 560
(milhões de anos)

Movimento das placas tectônicas
As crostas oceânica e continental e a parte superior
do manto terrestre formam a litosfera (do grego, lithos, “pedra”). Logo abaixo dessa camada encontra-se a
astenosfera, onde ocorrem movimentos que arrastam
a litosfera, provocando sua ruptura em placas, chamadas de tectônicas. A litosfera é constituída de cerca de
12 placas tectônicas.
A descoberta da dorsal meso-oceânica no oceano
Atlântico, denominada dorsal Mesoatlântica, uma cadeia montanhosa submersa ao longo da qual ocorre importante atividade magmática e a formação de rochas
mais recentes (inferiores a 185 milhões de anos), indicou um limite divergente, no qual as placas se afastam.
Quando as placas se movimentam, chocam-se ou
afastam-se, liberam grande quantidade de energia,

ocasionando abalos sísmicos (terremotos) e vulcanismo, ou gerando dobramentos da crosta terrestre, origem das grandes cadeias montanhosas ao longo dos
limites de placas tectônicas.

Limites das placas tectônicas
Existem três tipos de limites entre as placas. Nos limites divergentes, elas se afastam umas das outras,
propiciando uma atividade magmática que forma uma
nova crosta oceânica; ao contrário, nos limites convergentes, as placas colidem; a mais densa “mergulha” sob
a menos densa, que se funde parcialmente. Nesses limites, são formadas grandes cadeias montanhosas e há
intensa atividade vulcânica. Nessas áreas ocorrem intensos terremotos e surgem as fossas oceânicas. Nos limites conservativos não há formação nem destruição
da crosta terrestre, as placas deslizam lateralmente ao
longo das falhas, provocando terremotos.

Geologia

Uma era geológica é caracterizada pelo modo como os
continentes e oceanos se distribuíam e como os seres
vivos nela se encontravam, e é dividida em períodos.
A época é um intervalo menor dentro de um período e
pode ser dividida em idades, que são a menor divisão
do tempo geológico.

Terremotos e vulcanismo
Terremotos são abalos sísmicos que ocorrem no interior de placas tectônicas ou no contato entre elas, assim como em decorrêncica de atividades vulcânicas. O
ponto no qual se iniciam a ruptura e a liberação das tensões acumuladas recebe o nome de hipocentro ou foco.
Já a projeção do terremoto na superfície terrestre chama-se epicentro.
Vulcanismo é qualquer atividade vulcânica, que
pode ocorrer de forma contínua, durante séculos, ou de
modo inconstante. As atividades vulcânicas classificam-se como centrais, quando ocorre a formação de cone
vulcânico, e fissurais, quando fissuras na crosta terrestre
permitem a ascensão do magma sem a formação de cone
vulcânico. Ocorre ainda a formação de vulcões por meio
de hot spots, pontos quentes extremamente profundos e
fixos no interior de uma placa tectônica. À medida que
a placa se afasta lentamente da posição do ponto quente, transporta o vulcão, que se torna inativo, e um novo
cone vulcânico é formado em outro ponto.

A formação dos solos
O solo é um corpo natural, distinto do material rochoso, com presença de vida vegetal e animal, composto
de material sólido (minerais e matéria orgânica), líquido (água, sais em solução e matéria coloidal em suspensão) e gasoso (oxigênio, gás carbônico). O processo de pedogênese, ou formação dos solos, se deve a três
tipos de intemperismo: físico, desagregação física da
rocha resultante do processo de expansão e contração
provocado pelas mudanças de temperatura; químico, a
água e as substâncias dissolvidas reagem com os minerais que compõem a rocha, transformando-os quimicamente; e biológico, ação mecânica e química dos seres
vivos (animais e plantas, não inclui alteração humana,
ou antropismo) sobre as rochas.
Esses processos criam uma cobertura de fragmentos
nas rochas (manto de alteração ou regolito), que são carregados pela erosão e servirão de base para a formação
do solo.
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Atividades
1. Alternativa b.
VERDADEIRA.
VERDADEIRA.
VERDADEIRA.

1. (UFSM-RS) Esculturas da Terra, responsáveis pela sustentação de continentes e oceanos, as placas tectônicas formam e moldam o relevo do planeta.

2. Alternativa c.
a. INCORRETA. Epirogênese é constituído por
diversos fatores que resultam em um
movimento da crosta terrestre no sentido
ascendente ou descendente.
b. INCORRETA. Quanto mais ao centro da placa,
menor a liberação de energia.
c. CORRETA. A localização do Japão favorece
esse tipo de fenômeno.
d. INCORRETA. À medida que se aproximava do
litoral o tsunami perdia a força.

Com base na ilustração e nos conhecimentos sobre as placas tectônicas, indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
 (
As placas tectônicas são gigantescos fragmentos que atuam como “artistas” e que, continuamente, recriam a paisagem da Terra.
 (
A configuração atual dos continentes é fruto de milhões de anos de “trabalho artístico” das placas, no processo conhecido como deriva continental.
 (
As placas de Nazca e a Sul-Americana agrupam-se e provocam a subducção da placa de Nazca: a placa Sul-Americana, por ser mais leve, desliza
por cima da placa de Nazca, elevando as montanhas dos Andes.
A sequência CORRETA é:
a) V – F – F.
c) V – F – V.
e) F – V – F.
b) V – V – V.
d) F – F – V.
2. (UFSJ-MG) Observe a figura abaixo.

Fonte: <http://www.opovo.com.br/app/outrasnoticias/
internacional/2011/03/11/noticiainternacional,2112246/japao-esta-localizadoentre-tres-placas-tectonicas.shtml>. Adaptado. Acesso em: 12 set. 2011.

Os abalos sísmicos, ocorridos no Japão em março de 2011, podem ser associados ao fato de:
a) os movimentos das placas tectônicas ocorrerem sob forte ação dos agentes
epirogenéticos, que são movimentos horizontais da crosta terrestre.
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3. (Unesp) A figura apresenta os componentes do sistema Terra e suas intrínsecas
interações e combinações.

3. Alternativa a.
a. C ORRETA. A energia solar é primariamente absorvida pela atmosfera, biosfera e hidrosfera.
b. INCORRETA. Observando-se a imagem, verifica-se que a astenosfera e o manto inferior,
localizados sob a crosta terrestre, não poderiam receber primariamente a energia solar.
c. INCORRETA. Entre a biosfera, o núcleo externo e o núcleo interno, apenas o primeiro
recebe energia solar.
d. INCORRETA. A astenosfera não absorve
energia solar.
e. INCORRETA. O manto inferior não absorve a
energia solar.

Geologia

b) o epicentro do terremoto ocorrer no centro da placa tectônica, onde a liberação de energia é maior e, dessa forma, produz abalos mais intensos.
c) o Japão encontrar-se localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, área do
oceano com grande instabilidade tectônica e sujeita a terremotos de grande magnitude.
d) os tsunamis, responsáveis pelos terremotos, ocorrerem a partir do epicentro e ganharem mais força à medida que se aproximaram do litoral.

4. Alternativa e.
a. A afirmação “a” refere-se ao hipocentro.
b. A afirmação “b” refere-se ao terremoto.
c. A afirmação “c” refere-se ao epicentro.
d. A afirmação “d” refere-se ao vulcanismo.
e. A alternativa “e”, portanto, é a única que
faz a relação correta entre as frases e os
termos.
Press, Frank et al. Para entender a Terra, 2006. Adaptado.

A partir da observação da figura, pode-se afirmar que a energia solar, que
incide no planeta, é primariamente absorvida pelos seguintes componentes:
a) atmosfera, biosfera e hidrosfera.
b) astenosfera, litosfera e manto inferior.
c) biosfera, núcleo externo e núcleo interno.
d) atmosfera, litosfera e astenosfera.
e) litosfera, manto inferior e hidrosfera.
4. (Unesp) As quatro afirmações que se seguem serão correlacionadas aos
seguintes termos: (1) vulcanismo – (2) terremoto – (3) epicentro – (4) hipocentro.

a. Os movimentos das placas tectônicas geram vibrações, que podem
ocorrer no contato entre duas placas (caso mais frequente) ou no interior
de uma delas. O ponto onde se inicia a ruptura e a liberação das tensões
acumuladas é chamado de foco do tremor.
b. Com o lento movimento das placas litosféricas, da ordem de alguns centímetros por ano, tensões vão se acumulando em vários pontos,
principalmente perto de suas bordas. As tensões, que se acumulam lentamente, deformam as rochas; quando o limite de resistência das rochas
é atingido, ocorre uma ruptura, com um deslocamento abrupto, gerando
vibrações que se propagam em todas as direções.
c. A partir do ponto onde se inicia a ruptura, há a liberação das tensões acumuladas, que se projetam na superfície das placas tectônicas.
d. É a liberação espetacular do calor interno terrestre, acumulado
através dos tempos, sendo considerado fonte de observação científica
das entranhas da Terra, uma vez que as lavas, os gases e as cinzas fornecem novos conhecimentos de como os minerais são formados. Esse
fluxo de calor, por sua vez, é o componente essencial na dinâmica de
criação e destruição da crosta, tendo papel essencial, desde os primórdios da evolução geológica.
Teixeira, Wilson et al. Decifrando a Terra, 2003. Adaptado.

Os termos e as afirmações estão corretamente associados em:
a) 1d, 2b, 3a, 4c.
c) 1c, 2d, 3b, 4a.
e) 1d, 2b, 3c, 4a.
b) 1b, 2a, 3c, 4d.
d) 1a, 2c, 3d, 4b.
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5. Alternativa e.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. CORRETA. Com base nas informações do
enunciado, 1º de janeiro corresponde a 4,6
bilhões de anos. Dividindo 4,6 bilhões por
365, verifica-se que cada dia corresponde a,
aproximadamente, 12 milhões de anos. Se o
Homo sapiens surgiu há mais ou menos 200
mil anos, então todos os eventos mencionados só podem estar situados no mesmo dia,
em 31 de dezembro.
6. Resposta: V – F – F – V – V.
0-0. VERDADEIRA. Há modelos que representam o interior da Terra com base em critérios químicos ou físicos. Em relação aos
critérios químicos, basicamente, consideram-se os elementos químicos dos quais
cada camada terrestre é constituída. Já
nos critérios físicos, a consideração se dá
no estado da matéria em que cada camada se encontra.
1-1.	FALSA. O manto encontra-se sobre o núcleo, e não sob o núcleo.
2-2. F ALSA. A astenosfera não pode ser
analisada por meio de observações diretas. O calor excessivo dessa zona impede
tais observações.
3-3. VERDADEIRA. A camada número 1 é a crosta terrestre. Ela possui manifestações
magmáticas e sísmicas nas áreas em que
placas litosféricas se chocam.
4-4. VERDADEIRA. A crosta oceânica é composta, basicamente, de basalto. Ela também é
bem menos espessa do que a crosta continental, onde os seres humanos habitam.

5. (Fuvest-SP) Uma maneira de compreender a distribuição temporal de fenômenos ocorridos em longos períodos é situá-los em um ano de 365 dias. Por exemplo, ao transpor os 4,6 bilhões de anos da Terra para esse ano, a formação do
planeta teria ocorrido em 1o de janeiro, o surgimento do oxigênio na atmosfera
em 13 de junho, o aumento e a diversificação da vida macroscópica a partir de
15 de novembro e o início da separação da Pangea em 13 de dezembro.
Considere os seguintes eventos:
Evento 1. Surgimento do Homo sapiens.
Evento 2. Revolução agrícola do Neolítico.
Evento 3. Declínio do Império Romano.
Evento 4. A colonização da América pelos europeus.
A partir das informações do texto, é CORRETO situar os referidos eventos no mês
de dezembro desse ano, no(s) dia(s):
Evento 1

Evento 2

Evento 3

Evento 4

a)

29

29

30

30

b)

29

30

30

31

c)

30

30

31

31

d)

30

31

31

31

e)

31

31

31

31

6. (UFPE) A figura esquemática a seguir refere-se à estrutura interna do planeta.
Observe-a.

0-100 km

1

2

3
1

2,900 km

5,100 km

3

6,378 km

Com base nessa figura, analise as afirmações seguintes.1
0-0. A estrutura interna da Terra é representada em modelos que se apoiam em
dois critérios distintos: as propriedades físicas e a composição química.
1-1. O Manto terrestre, indicado pelo número 1, se situa sob o Núcleo e se estende até 20 km de profundidade; é uma faixa de intensa atividade sísmica
e vulcânica.
2-2. O estudo da estrutura interna da Terra tem por base métodos muito diversificados, mas a análise da Astenosfera já é possível mediante observações diretas.
3-3. A camada número 1 apresenta manifestações magmáticas e sísmicas nas
áreas de colisão de placas litosféricas; essas áreas são tectonicamente instáveis.
4-4. A crosta oceânica é formada basicamente de basaltos; ela é menos espessa,
em geral, do que a crosta continental, sobre a qual residem bilhões de seres
humanos.
1

Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
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0
Rochas sedimentares e vulcânicas
Rochas cristalinas

0-0. Nessa região, em decorrência da localização sobre uma placa litosférica estável,
não ocorreram fenômenos tectônicos que pudessem acarretar falhamentos.1
1-1. O compartimento 1 é denominado de “Planaltos e Serras do Leste-Sudeste”; essa área possui terrenos muito antigos e relevo de forte energia.
2-2. O compartimento 2 se instalou numa área de contato entre terrenos cristalinos e terrenos sedimentares; trata-se de uma Depressão Periférica.
3-3. Nessa região, sobretudo no compartimento de relevo 3, inexiste o fenômeno conhecido como erosão diferencial; ou seja, as rochas são semelhantes, e a erosão não é por elas influenciada.
4-4. O compartimento 4 é uma das maiores planícies do país; trata-se da Planície do Pantanal mato-grossense, de natureza eminentemente fluvial e com
grande potencialidade para o turismo geocientífico e ecológico.
8. (IFSC) O esquema abaixo apresenta o ciclo das rochas ou petrogenético.
2

dissolução
mineral
precipitação

sedimentos
(transporte e deposição)
intemperismo e erosão
compactação e cimentação
(diogênese)
rochas ígneas
(cristalização)
riolito
andesito
basalto

magma
(fusão)

rochas sedimentares
Calor e pressão
(metamorfismo).

7. Resposta: F – V – V – F – V.
0-0. FALSA. Essa região apresenta notáveis falhas, na parte oriental. A serra do Mar é
um exemplo.
1-1. VERDADEIRA. O compartimento 1 corresponde aos Planaltos e Serras do Leste-Sudeste. É um compartimento desenvolvido
em terrenos antigos e cristalinos. O relevo
é elevado, com escarpas íngremes.
2-2. VERDADEIRA. O compartimento 2 é uma
depressão periférica, algo frequente no
contato entre bacias sedimentares e terrenos cristalinos antigos.
3-3. FALSA. Como se trata de uma bacia sedimentar com terrenos vulcânicos e sedimentares intercalados, a erosão diferencial é intensa.
4-4. VERDADEIRA. O compartimento 4 é a
Planície do Pantanal mato-grossense, uma
vasta planície fluvial com grande potencialidade turística.

Geologia

7. (UFPE) Examine, com atenção, o corte geomorfológico de uma importante área do
Brasil. Esse corte permite a observação da topografia, em suas grandes linhas, e
da estrutura geológica subsuperficial. Analise o que se afirma sobre esse assunto.

8. Resposta: 8 + 16 = 24.
01. INCORRETA. O granito e o mármore são
exemplos de rochas metamórficas.
02. INCORRETA. O arenito é um exemplo de rocha sedimentar, porém o diabásio é uma rocha
ígnea. Além disso, a figura 2 representa sedimentos que, com a diogênese, originam rochas
sedimentares.
04. INCORRETA. O calcário é uma rocha sedimentar, representada na figura 3. Porém, as
rochas resultantes do metamorfismo denominam-se rochas metamórficas.
08. CORRETA.
16.	CORRETA.
32. INCORRETA. O carvão mineral é uma rocha
sedimentar originado de restos de planta.

3

rochas metamórficas

1

Plutonismo

4

Fonte: USGS. Overview of geologi fundamentals: the rock cycle. Disponível
em: <http://3dparks.wr.osgs.gov/nyc/common/gedogicbasics.htm>.
Acesso em: 31 out. 2011.

Os pontos numerados no esquema apresentam exemplos de tipos de rochas, sua
origem e classificação. A respeito do esquema e dos exemplos apresentados,
analise as proposições e assinale no cartão-resposta a soma da(s) CORRETA(S).2
01. Em 1, têm-se exemplos de rochas ígneas plutônicas, como o granito e o
mármore.
02. Em 2, têm-se exemplos de rochas sedimentares como o diabásio e o arenito, resultantes do intemperismo e erosão de rochas preexistentes.
04. Em 3, têm-se exemplos de rochas sedimentares, como o calcário, resultantes do metamorfismo de contato.
08. Em 4, têm-se exemplos de rochas metamórficas, como a gnaisse e o mármore, resultantes do metamorfismo de rochas ígneas e sedimentares.
16. Em 2, têm-se exemplos de sedimentos, como seixo, areia, silte e argila,
resultantes do intemperismo e erosão de rochas preexistentes.
32. Em 1, tem-se o processo de formação do carvão mineral.
1
2

Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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Relevo
Origem do relevo
A grande variedade de formas de relevo é resultante da ação conjunta e antagônica dos agentes
internos e externos. Os agentes internos ou endógenos estão relacionados com a dinâmica interna da crosta terrestre, como o movimento das placas tectônicas e as atividades vulcânicas que dão
origem às cordilheiras (ou cadeias orogenéticas).
Os agentes externos ou exógenos estão relacionados ao clima. Intemperismo, erosão e deposição
atuam na crosta terrestre, destruindo formas de
relevo e criando outras.
Comumente, os agentes internos são responsáveis pela criação do relevo, como as cordilheiras e
as fossas abissais, enquanto os agentes externos,
como a chuva, o vento, os rios, o mar e o gelo,
atuam desgastando e modelando o relevo.
A ação humana, como a destruição de morros,
construção de barragens, terraplenagem e aterramento, também pode ser considerada um agente
externo na formação e transformação do relevo.

Formas do relevo
Relevo continental
As principais formas do relevo continental são:
Montanhas. São formas geralmente mais elevadas. Quando agrupadas, constituem as serras, as
cordilheiras e os maciços.
Planaltos. Superfícies mais ou menos planas,
situadas em diferentes altitudes e delimitadas por
escarpas íngremes. Recebem diferentes denominações de acordo com sua origem: planaltos de erosão, planaltos vulcânicos e planaltos tectônicos.
Planícies. Formas planas ou pouco inclinadas
onde predominam os processos de deposição de
sedimentos (agradação). São classificadas em planícies marítimas (ou costeiras) e continentais.
Depressões. São regiões geográficas mais baixas que as áreas à sua volta (depressão relativa) ou
mais baixas que o nível do mar (depressão absoluta). Podem ser originadas por agentes internos
(como crateras de vulcões desativados) ou externos (como a depressão Periférica Paulista, formada pela ação erosiva dos rios).

Relevo oceânico
As principais formas do relevo oceânico são:
Plataforma continental. Continuação da
margem dos continentes submersa pelas águas
oceânicas.

Talude continental. Construção sedimentar
que se inclina em direção ao fundo oceânico.
Planície abissal. Área profunda e relativamente plana que se estende da base das elevações continentais até os relevos íngremes das cordilheiras
oceânicas. Apresenta profundidades entre 4 600 e
5 500 m.
Fossa oceânica ou fossa abissal. Profunda depressão formada abaixo da plataforma continental
em zonas de subducção (movimento de deslizamento de uma placa sob outra, em áreas de convergência) de placas tectônicas.
Cordilheira ou dorsal oceânica. Feição longa e contínua formada pelas zonas divergentes de
placas tectônicas. Nas regiões centrais das cordilheiras existem intensas atividades tectônicas.

Classificação do relevo
brasileiro
O relevo brasileiro foi classificado diversas vezes.
Essas várias classificações surgiram em função do
desenvolvimento de estudos geomorfológicos, que
geraram novos conhecimentos e apontaram metodologias e critérios variados para a divisão do relevo.

Classificação de Aroldo de Azevedo
Foi desenvolvida pelo geógrafo e professor
Aroldo de Azevedo (1910-1974), na década de
1940. Baseia-se no nível altimétrico. Superfícies
planas abaixo de 200 m de altitude foram identificadas como planícies; aquelas acima de 200 m,
como planaltos. O Brasil foi assim dividido em
oito unidades de relevo, sendo quatro planaltos,
ocupando 59% do território, e quatro planícies,
ocupando 41% do território. (Mapa 1)

Classificação de Aziz Nacib Ab’Sáber
Foi criada na década de 1950 pelo geógrafo e
professor Aziz Nacib Ab’Sáber (1924-2012). Seu
critério de classificação desconsidera o nível altimétrico, focando-se nos processos geomorfológicos, principalmente erosão e sedimentação; assim, planalto é uma superfície na qual predomina
o processo de desgaste, enquanto planície é uma
área de sedimentação. De acordo com a classificação de Ab’Sáber, o relevo brasileiro é dividido em
dez unidades: sete planaltos espalhados por 75%
do território brasileiro e três planícies ocupando
os 25% restantes. (Mapa 2)
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Erosão
A erosão é um processo natural de transporte de sedimentos gerado pela ação dos agentes externos, como o
vento, a chuva, os rios e o gelo. Cada um desses agentes
atua com maior ou menor intensidade, conforme a resistência da rocha e o tipo de clima. As propriedades dos
solos, bem como o tamanho dos grãos, a quantidade de
matéria orgânica e a porosidade, influenciam a erosão.
A cobertura vegetal também pode reduzir a erosão, já
que diminui o impacto da chuva ao atingir o solo.
O escoamento pluvial intenso e concentrado em algumas partes da vertente pode produzir pequenos canais,
chamados de sulcos, e canais maiores, chamados de ravinas. Quando grandes concentrações desse escoamento passam, ano após ano, pelo mesmo sulco, ele pode
se ampliar, originando cavidades extensas e profundas,
chamadas voçorocas (ou boçorocas), termo de origem
no tupi-guarani, que significa “rasgar” ou “romper”. São
feições erosivas com paredes íngremes e fundo chato.

ID/BR

Fonte de pesquisa: Ísola, Leda; Caldini, Vera. Atlas geográfico Saraiva.
São Paulo: Saraiva, 2004. p. 11.

io

Criada na década de 1990 pelo professor da USP,
Jurandyr Ross, é a classificação mais recente. Baseia-se
nas fotografias aéreas do projeto Radambrasil (levantamento da superfície do território brasileiro), captadas
por meio de um radar entre 1970 e 1985. O critério de
divisão também são os processos geomorfológicos, subdividindo-se o relevo brasileiro em 28 unidades, sendo
11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. (Mapa 3)
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Atividades
1. Alternativa c.
a. INCORRETA. O relevo 3 é uma planície, formada pelo acúmulo de sedimentos.
b. INCORRETA. A proposição I refere-se ao relevo 3, ou seja, ela descreve o processo de
formação das planícies.
c. CORRETA. O relevo 1 representa a chapada,
cuja parte plana foi constituída por meio da
erosão de bacias sedimentares.
d. INCORRETA. A forma de relevo 2 evidencia
as cordilheiras, formadas a partir do choque
entre duas placas tectônicas.
2. Alternativa e.
a. INCORRETA. Na Região Norte, há o predomínio de planícies, e as chapadas são predominantemente de origem sedimentar.
b. INCORRETA. Na Região Sul, predomina o relevo planáltico.
c. INCORRETA. Enquanto no Sul predominam os
planaltos; o relevo da Região Sudeste é caracterizado por uma grande variedade, da
qual se destaca as cadeias montanhosas e
serras.
d. INCORRETA. No Norte do país não há praias
e, portanto, não há litoral. Além disso, as
chapadas foram constituídas por meio da
ação de diversos agentes externos sobre as
rochas sedimentares.
e. CORRETA. No Brasil, as chapadas estão localizadas, sobretudo, nas regiões Norte e
Nordeste.

1. (Ufla-MG) Observe o esquema:
Forma de relevo 2
Forma de relevo 1

Forma de relevo 3

Apresentam-se em seguida as proposições I e II:
I. Superfícies formadas pelo processo de sedimentação, com cerca de 200 m
de altitude.
II. Superfícies que resultam do trabalho da erosão em áreas de bacias sedimentares.
Assinale a alternativa que apresenta a relação CORRETA entre o esquema e
as proposições:
a) A forma de relevo 3 associa-se à proposição II.
b) A forma de relevo 1 associa-se à proposição I.
c) A forma de relevo 1 associa-se à proposição II.
d) A forma de relevo 2 associa-se à proposição I.

Luiz Claudio Marigo/Opção Brasil

2. (Fuvest-SP) Esta foto ilustra uma das formas do relevo brasileiro, que são as
chapadas.

Fonte: Opção Brasil Imagens

É CORRETO afirmar que essa forma de relevo está:
a) distribuída pelas regiões Norte e Centro-Oeste, em terrenos cristalinos, geralmente moldados pela ação do vento.
b) localizada no litoral da região Sul e decorre, em geral, da ação destrutiva
da água do mar sobre rochas sedimentares.
c) concentrada no interior das regiões Sul e Sudeste e formou-se, na maior
parte dos casos, a partir do intemperismo de rochas cristalinas.
d) restrita a trechos do litoral Norte-Nordeste, sendo resultante, sobretudo,
da ação modeladora da chuva, em terrenos cristalinos.
e) presente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, tendo sua formação associada, principalmente, a processos erosivos em planaltos sedimentares.
36
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a)
b)
c)
d)
e)

Erosão areolar.
Erosão eólica em áreas de desertificação.
Vales eólicos acelerados.
Zonas de laterização.
Voçorocamento.

4. (UFPE) Observe, com atenção, a fotografia a seguir.

3. Alternativa e.
a. INCORRETA. A erosão areolar, também conhecida como erosão entressulcos, afeta
uma região quase em toda sua extensão.
b. INCORRETA. Em geral, a erosão eólica, provocada pela força dos ventos, ocorre em regiões planas com pouca ou nenhuma vegetação natural para revestir o solo.
c. INCORRETA. Como se pode observar na imagem, o rebaixamento produzido no solo não
pode ser caracterizado como vale.
d. INCORRETA. A laterização é um fenômeno
que ocorre a partir da lixiviação do solo.
Quando um solo rico em alumínio e ferro
passa por lixiviação, ou seja, tem seus nutrientes carregados pelas forças do vento e
da chuva, pode ocorrer o acúmulo desses
metais em determinado local, impedindo a
penetração da água no subsolo. Tal processo
é chamado laterização. Observando a imagem, não é possível afirmar que se trata de
uma zona de laterização.
e. C ORRETA. Voçoramento é um tipo de erosão
em que a água da chuva, concentrada em
certo local do terreno, corta mais profundamente o solo.

Relevo

3. (Uespi) A fotografia a seguir mostra um fenômeno que acarreta sérios danos
ambientais, sobretudo às atividades agrícolas. Assinale-o.

4. Resposta: F – F – V – V – V.
0-0. FALSA. As áreas do Cerrado, afetadas ou
não pela erosão, não apresentam feições
do tipo duna.
1-1.	FALSA. A causa da desertificação em
certas regiões como o Piauí não é o
aquecimento global, mas a destruição
da vegetação nativa e as atividades como garimpo e pastoreio.
2-2. V ERDADEIRA.
3-3. VERDADEIRA.
4-4. V ERDADEIRA.

Foto. Localidade: Gilbués, Piauí.

Sobre o fenômeno mostrado na fotografia, é CORRETO afirmar que:
0-0. os processos de erosão exibidos são típicos de áreas de cerrados, onde a ação
eólica gera notáveis feições erosivas do tipo dunas, em geral migratórias.
1-1. a paisagem encontra-se nitidamente atravessando um expressivo processo de desertificação, decorrente do aquecimento global, que é marcante
no Meio Norte, especialmente no Piauí.
2-2. o parâmetro erosão acelerada do solo é considerado como um dos principais indicadores de áreas de desertificação no Nordeste brasileiro.
3-3. o fenômeno é de origem predominantemente antrópica, caracterizado pela
rápida remoção de solos e/ou fragmentos maiores de rochas, em face da
atuação intensificada dos agentes erosivos em áreas onde o equilíbrio natural foi rompido.
4-4. a área fotografada apresenta restrições à formação de solos e mostra cicatrizes de feições de relevo escavadas pelo escoamento concentrado
das águas.
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Dinâmica climática
Atmosfera, tempo e clima
Atmosfera é a camada de gases e partículas
em suspensão que envolve alguns planetas. Ela
atua sobre a manutenção de temperaturas adequadas à vida e protege os organismos da radiação ultravioleta. A atmosfera terrestre, composta
de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e apenas
1% de outros gases (ozônio, hélio, vapor de água,
etc.), contém gases necessários aos processos vitais de respiração celular e fotossíntese.
A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre, na qual a temperatura decresce
com a altitude e ocorrem os principais fenômenos meteorológicos (vento, precipitação, furacões,
etc.). Acima dela vem a estratosfera, que contém
a camada de gás ozônio, que absorve a radiação
ultravioleta do Sol. A terceira camada é a mesosfera, que apresenta temperaturas mais baixas e ar
rarefeito. Logo acima está a termosfera, uma camada eletrificada, com grande concentração de
íons e elétrons livres que refletem alguns tipos
de ondas de rádio. A camada mais externa da atmosfera é a exosfera, onde orbitam os satélites
artificiais.
Tempo meteorológico é um estado momentâneo da atmosfera em dado local da superfície
terrestre. Clima é um padrão do conjunto de
condições da atmosfera observado durante, pelo
menos, trinta anos, que exerce forte influência
sobre os processos naturais e as atividades humanas, os quais também influenciam as condições
climáticas, como as mudanças provocadas pela
emissão de gases resultantes da queima de combustíveis fósseis.

Elementos e fatores climáticos
Os diferentes tipos de tempo e de clima no
mundo são condicionados pelos elementos do clima e pelos fatores climáticos ou fatores geográficos do clima.

Elementos do clima
São os atributos físicos que representam as propriedades da atmosfera de um lugar, como a temperatura, a umidade e a pressão.
A temperatura do ar é a medida do calor sensível armazenado, que varia de acordo com a trajetória do Sol e a incidência dos raios solares sobre

a Terra. Em latitudes baixas, as amplitudes térmicas anuais (diferença entre a mais alta e a mais
baixa temperatura) tendem a ser pouco elevadas.
Em latitudes altas ocorrem diferenças térmicas
significativas ao longo do ano. A variação diária da
temperatura é influenciada por outros elementos
climáticos, como a nebulosidade, que diminui a
penetração de radiação solar direta durante o dia e
retém parte da radiação emitida pela Terra durante a noite, e os ventos, que redistribuem o calor.
A umidade do ar é determinada pela quantidade
de vapor de água na atmosfera, que origina todas as formas de condensação (como a formação
de orvalho, nevoeiro e nuvens) e precipitação e
influencia os processos de evaporação e evapotranspiração, funcionando como regulador térmico do sistema Terra-atmosfera: quanto maior a
umidade, menor a amplitude térmica e vice-versa.
A pressão atmosférica é a força exercida pelo
peso da atmosfera sobre a superfície terrestre, cuja
variação é responsável pela movimentação do ar,
formando o vento, que se desloca das áreas de alta
pressão para as áreas de baixa pressão. A pressão
atmosférica varia, em um mesmo lugar, conforme
as horas do dia e as estações do ano e, de uma região para outra, conforme a variação da temperatura. Quanto mais quente o ar, menos denso ele
é, portanto mais baixa será a pressão atmosférica.
Assim, nas regiões com clima equatorial, onde o ar
é mais quente, predominam zonas de baixa pressão. Nas regiões polares, o ar mais frio determina
a ocorrência de alta pressão.
O vapor de água na atmosfera
A umidade absoluta é a massa de vapor de
água dividida pela massa de ar seco, em um
volume de ar a uma temperatura específica
(quanto mais quente o ar, mais água ele comporta). Já a umidade relativa é a razão entre a
umidade absoluta atual e a maior umidade absoluta possível (que depende da temperatura
atual do ar).

Fatores climáticos
Fatores climáticos são as características geográficas naturais que diferenciam as paisagens na Terra
e são capazes de influenciar os elementos do clima.
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Maritimidade e continentalidade
A maritimidade determina a elevada umidade e pequena variação da temperatura nas regiões próximas a
mares e oceanos. A continentalidade determina menor
umidade e maior variação da temperatura nas regiões
mais distantes do litoral.
Correntes oceânicas. São movimentos horizontais
de grandes massas de água provocados pela rotação da
Terra e pela ação dos ventos constantes. Elas interagem
com a dinâmica das massas de ar, influenciando o clima
e definindo áreas secas e chuvosas: as águas frias superficiais dos oceanos e mares resfriam o ar, dificultando a
formação de nuvens e chuvas. Assim, em regiões costeiras onde prevalecem correntes oceânicas frias há um
predomínio de climas com umidade reduzida (como no
norte do Chile), enquanto áreas banhadas por correntes
quentes apresentam um clima mais úmido (como o oeste da Europa).
Monções
Na Ásia, o efeito da continentalidade e da maritimidade provoca o fenômeno denominado monção.
As monções de inverno (ventos secos e frios) movimentam-se do continente para o oceano, e as monções de verão (ventos úmidos e quentes), do oceano
para o continente, trazendo chuvas que favorecem a
atividade agrícola.

Tipos climáticos do mundo
Circulação geral da atmosfera
A subida e a descida do ar atmosférico estabelecem padrões de circulação chamados células de Hadley (nas latitudes equatoriais e tropicais) e células de
Ferrel (nas médias latitudes). Os ventos alísios são
resultantes da ascensão de massas de ar que convergem dos trópicos (alta pressão) para a região equatorial (baixa pressão).

Massas de ar e frentes
Massas de ar são partes da atmosfera com considerável extensão horizontal e com características homogêneas
de temperatura, pressão e umidade. Elas deslocam-se
carregando aspectos das condições climáticas do local em que se formaram; ao longo do seu trajeto, elas
provocam alterações nas características do tempo atmosférico e sofrem modificações de temperatura e de
umidade devido à interação com a superfície sobre a
qual se deslocam.
A origem das massas de ar pode ser tropical (massa de ar tropical) ou polar (massa de ar polar). Quando
formadas sobre o oceano, são úmidas; formadas sobre
o continente, quase sempre são secas, excetuando-se as
formadas na região equatorial, que também são úmidas.
Quando duas massas de ar de diferentes temperaturas
se encontram, ocorre uma brusca variação nas condições do tempo na zona de contato entre elas. As faixas
de transição entre essas massas de ar são denominadas
frentes, que podem ser frias ou quentes.

Dinâmica climática

Latitude. Define a maneira como os raios solares atingem a superfície da Terra. Quanto maior a latitude, maior
a inclinação com que os raios solares atingem a superfície
da Terra e menos elevadas as temperaturas.
Altitude. À medida que a altitude aumenta, a pressão e a densidade do ar diminuem, e as temperaturas ficam mais baixas. Inversamente, quando a altitude diminui, aumentam a pressão e a densidade atmosférica e as
temperaturas ficam mais elevadas. Considerando-se dois
lugares de mesma latitude e diferentes altitudes, aquele
mais elevado apresentará temperaturas mais baixas, obedecendo à proporção de 0,6 °C a menos para cada 100
metros de altitude.

Os principais climas do mundo
Existem diferentes propostas de classificação climática, entre as quais a organizada pelo alemão Wladimir
Peter Köppen, com base nas características de precipitação e temperatura.
Equatorial. Durante o ano inteiro apresenta altos índices de evaporação e temperaturas entre 24 oC e 27 oC.
Baixa amplitude térmica durante o ano inteiro. Alta pluviosidade (mais de 2 000 mm/ano).
Tropical. Elevados índices pluviométricos (entre
1 000 e 2 000 mm/ano), com duas estações bem definidas: seca e chuvosa.
Temperado. Temperaturas variam regularmente ao
longo do ano, com média acima de 10 oC. Apresenta quatro estações bem definidas. Divide-se em temperado oceânico (inverno menos rigoroso devido à
influência da umidade oceânica) e temperado continental (menor influência dos mares e oceanos, provocando maiores amplitudes térmicas).
Subtropical. Marcado por verão quente e chuvas distribuídas pelo ano todo. As temperaturas podem chegar
a 0 oC em alguns dias do outono e do inverno.
Mediterrâneo. No inverno, a temperatura é mais
amena, por causa das correntes marítimas quentes. O
verão é quente e seco. Nas áreas costeiras, os verões são
mais amenos, devido às correntes frias do oceano.
Frio (subpolar). Temperaturas médias negativas no
inverno, alcançando 10 oC no verão.
Frio de montanha. A redução da temperatura está
condicionada ao aumento da altitude, ocorrendo até
mesmo na zona tropical.
Polar ou glacial. Temperaturas médias muito baixas
(–30 oC, de –10 oC no verão, até –50 oC, no inverno).
Ocorre no Ártico, incluindo a Groenlândia e o Alasca,
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e na Antártida. Índice pluviométrico muito baixo (menos de 200 mm/ano).
Desértico. Pequeno volume de precipitação (menor
do que 250 mm/ano) e grande amplitude térmica diária.
Ocorre tanto em áreas tropicais como em temperadas.
Semiárido. Clima com altas temperaturas (média de
27 oC) e chuvas irregulares (entre 300 mm e 800 mm/ano).

Tipos climáticos do Brasil

ID/BR

Identificam-se cinco grandes tipos climáticos no
Brasil, fundamentados principalmente na distribuição
de temperatura e pluviosidade, associada às características geográficas e à dinâmica das massas de ar; além
de subtipos, classificados conforme a distribuição das
chuvas. Observe no mapa as regiões onde predominam cada um dos tipos climáticos e massas de ar que
os controlam.
Equatorial. Predomina na Região Norte, é controlado pelas massas Equatorial continental (mEc) e Equatorial atlântica (mEa), e pela Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS), além de sistemas tropicais. Temperatura média anual entre 24 oC e 26 oC, sem grandes
variações térmicas diárias ou sazonais. Os meses de setembro e outubro são os mais quentes; durante os meses de junho a agosto há uma queda das temperaturas

devido à penetração de frentes frias, ocasionando o fenômeno da friagem.
Tropical equatorial. Abrange parte das regiões Norte
e Nordeste. A pluviosidade anual pode variar de 620 mm
(Ceará) até 2 600 mm (São Luís, no Maranhão). A temperatura média anual varia entre 24 oC e 27 oC. Subtipo
semiárido marcado por sete a oito meses de seca.
Tropical litorâneo do Nordeste oriental. Clima
úmido e quente influenciado pelas massas de ar úmidas
do oceano Atlântico. Elevadas temperaturas durante o
ano todo, com pequena queda no inverno. Chuvas concentram-se entre o final do verão e o inverno.
Tropical úmido-seco ou tropical do Brasil central.
Clima quente e úmido no verão, e quente e seco no inverno (com queda de temperatura em alguns locais).
Chuvas concentradas no verão. Alguns subtipos não
apresentam período seco; outros têm até oito meses de
seca por ano.
Subtropical úmido. Controlado pelas massas de ar
tropicais e polares, apresenta regularidade na distribuição
das chuvas, associada a baixas temperaturas no inverno.
As médias anuais da temperatura situam-se entre 14 oC
e 22 oC. Em regiões mais elevadas, durante o inverno, as
médias mensais oscilam entre 10 oC e 15 oC, registrando-se também temperaturas absolutas negativas.
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Fonte de pesquisa: Mendonça, Francisco; Danni-Oliveira, Inês Moresco. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.
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O fenômeno climático El Niño provoca mudanças
bruscas na circulação da atmosfera e consequentes alterações nos índices pluviométricos e nas temperaturas em quase todo o planeta, devido ao aquecimento
anormal das águas superficiais e profundas do oceano
Pacífico equatorial e ao enfraquecimento dos ventos
alísios na região equatorial. La Niña ou Anti-El Niño
é o fenômeno climático oposto, um resfriamento das
águas do Pacífico além do normal, resultado da intensificação dos ventos alísios que empurram as águas
mais quentes para grandes distâncias da costa oeste da
América do Sul.

Ciclones
Ciclones tropicais são massas de ar com baixa pressão
atmosférica que se movem sobre os mares da região equatorial da Terra. Formam-se quando a superfície do mar
supera os 26 oC, acelerando o processo de evaporação.

Previsão do tempo
Satélites artificiais, supercomputadores e instrumentos automatizados de coleta de dados meteorológicos ajudam na previsão mais precisa e rápida da
temperatura e, principalmente, da possibilidade de
ocorrência de chuvas, temporais, nevascas, granizo,
furacões e outros fenômenos que podem causar danos
graves à população.

efeitos do fenômeno el niño na américa do sul
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Dinâmica climática

El Niño e La Niña

O ar acima da superfície absorve o vapor, ficando mais
quente e úmido, e começa a subir, formando uma coluna
com baixa pressão atmosférica em volta da qual ventos começam a soprar. Conforme a coluna de ar quente e úmido
sobe, o vapor de água condensa, levando à formação de
nuvens, chuvas e trovões. São chamados furacões quando seus ventos alcançam mais de 120 km/h, movendo-se
em espiral. Devido ao movimento de rotação da Terra e
ao efeito de Coriolis, que direciona os ventos de maneira
oposta em cada um dos hemisférios, os furacões formados
no hemisfério Norte movem-se em sentido anti-horário, e
no hemisfério Sul, em sentido horário.
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Fonte de pesquisa: Mendonça, Francisco; Danni-Oliveira, Inês Moresco. Climatologia:
noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.
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Atividades
1. Alternativa a.
a. CORRETA. Os fatores climáticos estão intimamente ligados com a latitude e altitude.
Em relação à latitude, as áreas intertropicais, ou seja, mais próximas da linha do
Equador, tendem a ser mais quentes, uma
vez que recebem maior incidência de raios
solares. Por outro lado, a altitude influencia
o tipo de clima de uma região, sendo este
mais frio em áreas mais elevadas.
b. INCORRETA. Embora o clima das regiões
mencionadas possa ser afetado pelas massas de ar polar, a maritimidade não é um
fator que proporciona frio ao local.
c. INCORRETA. A longitude é um elemento que
está relacionado à variação das horas em
diversos locais do globo.
d. INCORRETA. Nessa alternativa, a maritimidade não tem relação com o clima das regiões
mencionadas.
2. Alternativa d.
a. CORRETA. Do esquema apresentado, infere-se
que a redução do número de árvores, cuja
causa é o desmatamento e a exploração da
madeira pelo homem, diminui a evapotranspiração e, por sua vez, a incidência de chuvas.
b. CORRETA. As chuvas são alimentadas, além
da evaporação da água dos rios, mares, etc.,
pela evapotranspiração de plantas e árvores.
c. CORRETA. Conforme é possível verificar no
esquema apresentado, as queimadas produzidas na Amazônia diminuem a ocorrência
de chuvas, que, por sua vez, contribui para
o aumento da incidência de queimadas.
Portanto, trata-se de um ciclo vicioso.
d. INCORRETA. Embora o fenômeno El Niño
provoque o aumento de chuvas na América
do Sul, na Amazônia oriental e no Nordeste
ocorrem secas devido ao enfraquecimento
de ventos alísios, que contribuem para a
umidade de ar nesses locais.

1. (Ufla-MG) Observe as seguintes manchetes:

Aproveitar o inverno [...] Gramado é a porta de entrada do roteiro
que contempla o frio e as comidas típicas da região.
Segunda, 20 de junho de 2011. <www.jornaldacidade.com.br>.

Campanha de inverno divulga Santa Catarina nacionalmente.
Terça, 14 de junho de 2011. <www.jornaldacidade.com.br>.

Está em circulação na mídia especializada em turismo a nova campanha da temporada de inverno em Santa Catarina.
Terça, 14 de junho de 2011. <www.sol.sc.gov.br>.

A partir de meados do mês de maio de 2011 e ao longo dos meses de junho e
julho, observou-se na mídia uma sucessão de manchetes destacando as baixas
temperaturas, o congelamento de águas, a incidência de geadas e outros fenômenos ligados aos rigores do inverno na região em evidência nas manchetes.
Pode-se afirmar que, na região mencionada, as ocorrências são fruto da associação dos seguintes fatores climáticos:
a) latitude e altitude.
b) maritimidade e massas de ar.
c) altitude e longitude.
d) maritimidade e latitude.
2. (UFMG) Analise este fluxograma:
Queimadas na Floresta Amazônica
Desmatamento e exploração
de madeira
Redução de evapotranspiração
Redução das chuvas

El Niño

Aumento da inflamabilidade
florestal
Aumento da queima
da floresta
Capobianco, João Paulo Ribeiro (Coord.). Biodiversidade na Amazônia
CAPOBIANCO,
João
Paulo Ribeiro
(Coord). uso
Biodiversidade
Brasileira:
avaliação e ações
prioritárias
para conservação,
sustentável na
Amazônia
Brasileira:São
Avaliação
e ações
prioritárias
para conservação,
e repartição
de benefícios.
Paulo: Estação
Liberdade,
Instituto
uso sustentável
repartição de benefícios. São Paulo: Estação
Socioambiental,
2001. p. e181.
Liberdade, Instituto Socioambiental, 2001. p. 181.

A partir da análise desse fluxograma e considerando-se outros conhecimentos
sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que:
a) a inflamabilidade da floresta decorre de ações humanas associadas, direta
ou indiretamente, a causas naturais.
b) a redução da cobertura florestal, ao comprometer a evapotranspiração,
pode, a longo prazo, acarretar redução das chuvas.
c) o aumento do número e da intensidade das queimadas na Amazônia pode
tornar-se, num ciclo vicioso, um processo de retroalimentação.
d) o fenômeno El Niño tem relação direta, mas favorável, com a redução das
queimadas na Amazônia brasileira.
3. (Uespi) A Amazônia brasileira possui um elevado índice médio anual de chuvas que se reflete nitidamente em diversos aspectos paisagísticos. Essas chuvas dominantes na região são decorrentes:
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3. Alternativa c.
a. INCORRETA. A ascensão do ar no Planalto
Central não tem relação com as chuvas da
Amazônia.
b. INCORRETA. A região apresenta altos índices
de evapotranspiração.
c. CORRETA. O fenômeno citado ocorre com
frequência na Amazônia brasileira.
d. INCORRETA. Os anticiclones não influenciam
o ciclo de chuvas.
e. INCORRETA. A região tem alta nebulosidade.

4. (Uespi) A biosfera pode ser definida como a região do planeta que contém
todo o conjunto de seres vivos e na qual a vida é permanentemente possível.
Sobre esse assunto, analise as afirmações seguintes.
01. A composição da biosfera varia continuamente como decorrência principalmente da própria atividade biológica que nela se realiza há milhões
de anos.
02. A existência de vida no planeta depende da presença das chamadas condições de sobrevivência, representadas, de um lado, pela ocorrência de
elementos indispensáveis à composição dos seres vivos, e de outro, pela
ausência de fatores que lhe sejam nocivos.
03. Três componentes são indispensáveis à vida, sendo a sua presença
obrigatória na biosfera: o calor, a água e a luz, que é a fonte de energia
mais importante para a síntese dos compostos orgânicos constituintes
dos seres vivos.
04. Embora a ampla distribuição das espécies na superfície terrestre dê a impressão de a biosfera ser de uma extensão quase ilimitada, ela é, entretanto, muito estreita em relação ao diâmetro da Terra.

4. Alternativa e.
a. INCORRETA. Toda as frases estão corretas e
não apenas a frase 1.
b. INCORRETA. Todas as frases estão corretas
e não apenas a 1 e a 4.
c. INCORRETA. Todas as frases estão corretas e
não apenas a 2 e a 3.
d. INCORRETA. Todas as frases estão corretas
e não apenas a 2 e a 4.
e. C ORRETA. Todas as frases estão corretas.

Está(ão) CORRETA(S):
a) 1 apenas.
b) 1 e 4 apenas.
c) 2 e 3 apenas.
d) 2 e 4 apenas.
e) 1, 2, 3 e 4.

Dinâmica climática

a) da ascensão do ar em face das elevações do Planalto Central e da cobertura vegetal nele predominante.
b) dos baixos valores de evapotranspiração potencial existentes na região.
c) da ascensão do vapor d’água das partes mais inferiores da troposfera; o ar
aquecido ascendente se resfria e se condensa.
d) do encontro de massas de ar termicamente diferentes com predomínio de
anticiclones.
e) da baixa nebulosidade dominante e das densas florestas perenifólias que
propiciam a ascensão orográfica do ar úmido.

5. Alternativa c.
a. INCORRETA. A ilustração não evidencia a
formação de chuva ácida. Para isso, deveria
estar indicada a presença de poluentes químicos no ar.
b. INCORRETA. A ilustração não evidencia a
presença de tornado, fenômeno em que
ocorre a formação de uma coluna de ar que
gira violentamente, da nuvem ao solo.
c. CORRETA.
d. INCORRETA. O ar tropical em choque com o
ar frio pode causar fortes pancadas de
chuva.
e. INCORRETA. A ilustração não apresenta o recuo da Zona de Convergência Intertropical.

5. (Uespi) Um grupo de estudantes, realizando um trabalho de campo para estudos
ambientais, se defrontou com a situação atmosférica, desenhada esquematicamente a seguir.

ar frio

ar tropical

O que estava acontecendo naquele momento?
a) A formação de uma chuva ácida.
b) A instalação de um pequeno tornado.
c) O avanço de uma frente fria.
d) A ocorrência de granizo.
e) O recuo da Zona de Convergência Intertropical.
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Formações vegetais
e domínios morfoclimáticos
Formações vegetais do mundo
Para a Geografia, a formação vegetal (o conjunto de flora de uma região) reflete relações entre clima, solo, relevo e geologia, entre outros elementos.
O termo bioma define áreas com as mesmas características de clima e vegetação e refere-se a associações de espécies dominantes em determinado
tipo climático.

Paisagens em zonas polares e
desérticas
Zonas polares. Localizadas em altas latitudes,
são marcadas por clima extremamente frio. Apresentam duas estações: inverno longo e rigoroso
(pode atingir –30 °C) e verão cuja temperatura não
ultrapassa os 10 °C. Solo pobre e pouco profundo,
permanece congelado e sem vegetação durante o
inverno; durante o verão, apenas a camada superficial do solo descongela, onde se desenvolve a tundra, vegetação rasteira, caracterizada pela presença
de liquens e musgos.
Zonas desérticas ou áridas. Marcadas por baixo índice pluviométrico e alta amplitude térmica
(de 40 °C a 50 °C durante o dia, podendo chegar a
0 °C à noite). Solos pouco espessos, pedregosos e pobres em nutrientes, com vegetação esparsa, com predomínio de xerófitas, plantas adaptadas a ambientes
secos. Os oásis são áreas em que o lençol freático aflora, favorecendo o desenvolvimento da vegetação.

Paisagens em zonas temperadas e
tropicais
As zonas temperadas localizam-se entre os trópicos e os círculos polares, apresentam quatro estações bem definidas e elevada amplitude térmica
anual. As principais formações vegetais adaptadas
a essas características são:
Florestas temperadas. Caducifólias (perdem as
folhas durante o inverno), apresentam grande diversidade biológica. Atualmente, existem poucas
manchas dessas formações, que deram lugar aos
grandes aglomerados urbanos da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá.
Taiga. Também chamada floresta setentrional de
coníferas ou floresta boreal, localiza-se abaixo do
círculo Polar Ártico, onde predominam invernos
longos e rigorosos. É composta de coníferas, que
resistem a baixas temperaturas e têm folhas em
forma de agulhas (aciculifoliadas), que facilitam o

escoamento da neve acumulada, e sua madeira é
usada pela indústria de móveis, papel e celulose.
Pradarias ou estepes. Formações vegetais herbáceas que se desenvolvem principalmente em regiões de clima temperado continental, com baixa
pluviosidade e invernos rigorosos. Na Argentina,
no Uruguai e no Sul do Brasil recebem o nome de
pampas.
As zonas tropicais são marcadas por temperaturas altas durante todo o ano e índices pluviométricos superiores a 500 mm anuais. Nelas, é
possível encontrar:
Florestas tropicais. Formação vegetal densa e heterogênea, com árvores de grande porte
(chegam a mais de 60 metros), árvores hidrófilas
(adaptáveis a muita umidade) e latifoliadas (folhas
largas e planas).
Florestas equatoriais. Localizadas em zonas
equatoriais, reúnem a maior biodiversidade do
planeta, como a floresta Amazônica, na América
do Sul.
Savana. Desenvolve-se nas regiões quentes de
clima tropical, na transição entre formações vegetais desérticas e tropicais; predomina a vegetação
herbácea e arbustiva, com troncos duros, revestidos com casca muito espessa, raízes profundas e
ramificadas, que favorecem a absorção e armazenamento da água. São encontradas na América do
Sul, África e Austrália.

Formações vegetais do Brasil
Floresta equatorial. Representativa dessa
vegetação, a floresta Amazônica ocupa grande
parte do território brasileiro e áreas de Bolívia,
Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa,
Peru, Suriname e Venezuela. Sua vegetação densa
e de grande porte apresenta grande variedade de
espécies vegetais e animais.
Floresta tropical. Chamada de Mata Atlântica, a floresta tropical está reduzida pela ação humana a menos de 8% de sua extensão original.
Estendia-se pelo litoral brasileiro, do Rio Grande
do Norte até o Rio Grande do Sul. A extração do
pau-brasil, ipê e cerejeira, a produção de açúcar
e café e o desmatamento para implantação de indústrias e ocupação urbana são os principais responsáveis por sua degradação.
Floresta subtropical. Formação que ocorre
no interior dos estados do Paraná, Santa Catari-
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FORMAÇÕES VEGETAIS do brasil
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Fonte de pesquisa: Girardi, G.; Rosa, F. V. Novo atlas geográfico do
estudante. São Paulo: FTD, 2005. p. 26.

Domínios morfoclimáticos do Brasil
Domínio da Amazônia. Considerado o maior domínio por extensão territorial, estende-se sobre quase
toda a Região Norte do Brasil e está presente também
nas regiões Centro-Oeste (norte do Mato Grosso) e Nor-

deste (oeste do Maranhão). Nele predominam o clima
equatorial, o relevo marcado pela planície Amazônica e
a formação de uma vasta rede fluvial. Sua cobertura vegetal é subdividida em três partes: floresta de terra firme (terras altas), floresta de várzea (regiões de inundação
temporária) e floresta de igapó (áreas permanentemente
inundadas).
Domínio dos mares de morros. Com aproximadamente 650 mil km² de área ao longo do Brasil tropical
atlântico, seu nome se deve às formas do relevo, com
morros arredondados resultantes da erosão em terrenos
cristalinos. O clima tropical, com chuvas abundantes e
concentradas no verão, contribui para um intenso intemperismo nas rochas cristalinas.
Domínio do cerrado. Localiza-se na Região Centro
‑Oeste, podendo ser encontrado nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. É o segundo maior domínio por extensão territorial. Sua vegetação está adaptada à escassez de
nutrientes no solo, com caules e ramos tortuosos, cascas
e folhas grossas e raízes que atingem grande comprimento. Em seu relevo destacam-se as chapadas, com mais de
500 metros de altura, como a Chapada dos Veadeiros.
Tem sido ameaçado pela expansão da fronteira agrícola,
sobretudo da soja.
Domínio da Caatinga. Distribuído sobre uma área
de aproximadamente 740 mil km2 na Região Nordeste do Brasil, com predomínio do clima semiárido, com
estiagens longas e chuvas irregulares. Os solos são pedregosos e secos, os rios e cursos d’água são na maioria
intermitentes (ou temporários). O relevo apresenta depressões, com chapadas, que são planaltos sedimentares residuais.
Domínio das araucárias. Localizado na Região Sul,
recebe esse nome devido ao predomínio da mata de
araucária. Sua condição arbórea é própria do clima
subtropical. O relevo caracteriza-se pelo planalto meridional, com destaque para as serras e os planaltos.
Foi devastado pela exploração das araucárias, principalmente pelas indústrias de papel e celulose e madeireiras, restando atualmente apenas cerca de 5% de sua
área original.
Domínio das pradarias. Submetido ao clima subtropical do sudeste gaúcho, apresenta relevo de planalto com suaves ondulações (“coxilhas”) e solos pouco espessos. Também conhecido como Pampas ou campanha
gaúcha, historicamente tem sido utilizado como pasto
pela pecuária extensiva, o que provocou sério problema
erosivo, com o surgimento de ravinas e voçorocas.
Faixas de transição. A mata dos cocais localiza-se
entre o domínio da Caatinga e o domínio amazônico e
apresenta uma vegetação arbórea com destaque para as
palmeiras do tipo carnaúba e babaçu. Encontra-se com
abundância no Maranhão. O Pantanal é uma das principais zonas de transição brasileiras. Sofre impactos ambientais devido à exploração mineral e agrícola. Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul são estados com domínio
do ecossistema Pantanal.

Formações vegetais e domínios morfoclimáticos

na e Rio Grande do Sul, marcada por espécies espaçadas com folhas largas e decíduas (parte das folhas caem
durante o inverno); a araucária ou pinheiro-do-paraná
é espécie característica dessa formação, que tem sido
muito devastada pela expansão agropecuária e pela exploração de madeira.
Caatinga. A Caatinga é uma formação bastante heterogênea e apresenta grande variedade de espécies. Está entre as formações vegetais mais degradadas pelas atividades humanas. A combinação de falta de proteção e perda
contínua de recursos biológicos leva à extinção de espécies
endêmicas.
Cerrado. Formação de savana tropical que ocupa
cerca de 2 milhões de km2 no Brasil central (25% do território nacional). Apresenta árvores e arbustos baixos coexistindo com gramíneas, além de outras fisionomias, que
vão de campos limpos até as formações arbóreas. Trata-se
de uma das 25 áreas do mundo consideradas mais críticas para a conservação, pois tem grande riqueza biológica
e ecossistema afetado pela intervenção antrópica.
Mangue e formações de transição. O mangue,
com suas árvores adaptadas ao ambiente de águas salgadas, é fundamental para as populações costeiras e
para a perpetuação de espécies animais e vegetais; com
as restingas, dunas, praias e os recifes formam os chamados biomas costeiros.
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Atividades
1. Alternativa d.
a. INCORRETA. A vegetação e o clima estão intimamente ligados.
b. INCORRETA. Todas as formações vegetais
associam-se ao clima.
c. INCORRETA. A Caatinga é um tipo de vegetação característico do clima tropical
semiárido. Já os Pampas localizam-se no sul
do Brasil, no Uruguai e em partes da
Argentina, ou seja, em áreas subtropicais.
d. CORRETA. Os diversos tipos de vegetação
sofrem influência do clima da região em que
se encontram.
2. Alternativa c.
a. INCORRETA. As matas de igapó, além de estarem permanentemente alagadas, não
apresentam árvores de grande porte.
b. INCORRETA. Planalto é uma forma de relevo,
e não de vegetação.
c. CORRETA. A mata de várzea é comum na região amazônica.
d. INCORRETA. O curso d’água que corta a floresta e por onde pequenas embarcações podem passar recebe o nome de igarapé.
e. INCORRETA. A mata de terra firme não está
localizada em áreas alagadas, pois se encontra distante de rios.

1. (Ufla-MG) Observe os mapas abaixo.

Brasil: Vegetação
Caatinga
Amazônia

Cerrado
Pantanal
Mata de
Araucárias

Mata
Atlântica

Pampas
Fonte: Adaptado de <http://www.ibge.gov.br>.

Brasil: Climas
Semiárido
Equatorial

Tropical

Subtropical

Tropical
Litorâneo

Fonte: Adaptado de <http://cepa.epagri.sc.gov.br>.

Com base na leitura conjunta dos mapas, é possível concluir que:
a) as vegetações não mantêm relação com os tipos de climas.
b) somente o Pantanal e os Pampas associam-se aos climas regionais.
c) os climas Equatorial e Tropical influenciam, respectivamente, a Caatinga e
os Pampas.
d) os tipos de vegetação sofrem influência do tipo de clima de cada região.
2. (UFSCar-SP) O Domínio Amazônico caracteriza-se pela grande diversidade de
espécies da fauna e da flora. A variação topográfica é um dos fatores que contribuem com a abundância dos ecossistemas florestais, onde a área coberta
por plantas subdivide-se em três partes. O tipo de vegetação que se encontra
nos terrenos periodicamente alagados e apresenta árvores de grande porte, além
daquelas utilizadas no extrativismo, é caracterizado como:
a) Mata de Igapó.
b) Planalto Intermontano.
c) Mata de Várzea.
d) Mata de Igarapés.
e) Mata de terra firme.
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4. (Uespi) Observe com atenção o mapa esquemático a seguir.

3. Alternativa e.
a. INCORRETA. Todas as frases estão corretas
e não apenas a 2 e a 5.
b. INCORRETA. Todas as frases estão corretas
e não apenas a 3 e a 5.
c. INCORRETA. Todas as frases estão corretas e
não apenas a 1, 2 e 3.
d. INCORRETA. Todas as frases estão corretas
e não apenas a 1, 3 e 4.
e. C ORRETA. Todas as frases estão corretas.

Formações vegetais e domínios morfoclimáticos

3. (Uespi) A legislação brasileira estabelece áreas que devem ser protegidas e
que fazem parte do sistema brasileiro de proteção ao meio ambiente, mediante a delimitação de unidades de conservação. Entre os objetivos principais
desse sistema, podem ser mencionados:
01. valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica.
02. proteger paisagens naturais e pouco alteradas e de notável beleza cênica.
03. proteger as espécies animais ameaçadas de extinção.
04. recuperar e proteger recursos hídricos e edáficos.
05. contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos do território nacional.
Estão CORRETOS:
c) 1, 2 e 3 apenas.
a) 2 e 5 apenas.
e) 1, 2, 3, 4 e 5.
b) 3 e 5 apenas.
d) 1, 3 e 4 apenas.

4. Alternativa d.
a. INCORRETA. Mapitoba é o nome dado à região que abrange a nova fronteira agrícola,
localizada entre os estados do Maranhão, do
Piauí, do Tocantins e da Bahia. A nova fronteira agrícola localiza-se no Cerrado brasileiro, mas não o abrange completamente.
b. INCORRETA. As bacias sedimentares estão
localizadas em boa parte da Região Norte e
também no Nordeste.
c. INCORRETA. O extrativismo mineral brasileiro ocorre, principalmente, na Região
Sudeste. Porém, ele também é praticado em
outras regiões, como Sul e Norte do país.
d. CORRETA. O Cerrado estende-se pelo
Centro-Oeste e também por porções do
Nordeste e Norte do Brasil.
e. INCORRETA. Matas ciliares é o nome da vegetação que se desenvolve na beira dos
rios. O mapa não corresponde às áreas onde
essas matas se localizam.

O que as áreas escuras estão delimitando?
a) As áreas de fronteiras agrícolas mais recentes.
b) Os espaços ocupados pelos terrenos sedimentares.
c) As zonas de intenso extrativismo mineral.
d) O bioma de cerrado.
e) O domínio morfoclimático das matas ciliares.
5. (Univasf-PE)
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5. Alternativa b.
a. INCORRETA. Bigrófila é um termo em desuso.
b. C ORRETA. Xerófitas são plantas que se
adaptam aos ambientes de clima seco e
apresentam galhos retorcidos e espinhosos.
c. INCORRETA. Higrófilas são plantas de lugares úmidos.
d. INCORRETA. Halófilas são plantas que se desenvolvem em lugares com muita presença de sal.
e. INCORRETA. Geófilas são plantas
subterrâneas.
6. Alternativa c.
a. INCORRETA. A Mata Atlântica, atualmente
bastante devastada, estendia-se principalmente pela faixa litorânea.
b. INCORRETA. Mata de cocais ocorre, principalmente, nas regiões Norte e Nordeste do país.
c. CORRETA. O Cerrado só perde em extensão
para a floresta Amazônica.
d. INCORRETA. A floresta ciliar desenvolve-se
na beira de rios e lagos.
e. INCORRETA. Floresta de galeria são florestas
que formam corredores (galerias) em torno
dos rios.
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7. a. Considerando, na figura, os espaços em que
a pecuária se desenvolveu de forma mais
significativa, observa-se que essa atividade
expandiu-se no território pelo sul e pelo noroeste da calha do rio São Francisco; para o
norte do território, a partir do pampa gaúcho, através da calha da depressão periférica, encontrando-se duas frentes na região
central do país. Desta forma, a pecuária
ocupou os biomas da Caatinga (sertão nordestino), o Cerrado e o Pantanal (região
central) e os Campos Sulinos (Pampa
Gaúcho), além de outras manchas menos
significativas. A presença da pecuária na
Caatinga foi um desdobramento de sua introdução nas proximidades do engenho açucareiro, mais ao litoral, cuja produção empurrou o gado para o sertão, área mais seca, com solos pedregosos. Nos Campos do
Sul (Pampas), com terras abundantes e vegetação de gramíneas, a atividade foi estimulada pelos jesuítas espanhóis e depois dinamizada pelos criadores luso-brasileiros
para abastecer as áreas de mineração. Na
região central do Brasil, os biomas do
Pantanal e do Cerrado foram ocupados pela
pecuária, principalmente com a crise da mineração: o solo inadequado para a agricultura
no Cerrado e as boas pastagens no pantanal,
com campos abertos, fizeram da pecuária
uma atividade alternativa.
b. Os tropeiros foram traçando grandes rotas
pelo território, rompendo os limites territoriais preliminarmente impostos pelo Tratado
de Tordesilhas na divisão de terras entre
Portugal e Espanha na América do Sul.
Constitui-se, assim, uma rede de caminhos
por meio das rotas de gado, que unificou as
manchas demográficas. De vários pontos, em
especial do sul do país e do sertão nordestino, partiam rotas rumo aos centros urbanos
litorâneos e às regiões das minas, no Planalto
Central Mineiro, tecendo conexões. Ao longo
das rotas surgiram alguns povoados, vilas e
cidades, fixando a população.
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O exame da foto acima permite ao pesquisador concluir que a formação
vegetal apresentada é fortemente influenciada pelas condições climáticas
ambientais, podendo ser considerada como do tipo:
a) bigrófila.

c) higrófila.

b) xerófila.

d) halófila.

e) geófila.

6. (Ufam)

É a segunda maior formação vegetal brasileira. Estendia-se originalmente por uma área de 2 milhões de Km², abrangendo dez estados do Brasil. Hoje, restam apenas 20% desse total. Típico de regiões
tropicais, este ecossistema apresenta duas estações bem marcadas:
inverno seco e verão chuvoso. Com solo deficiente em nutrientes e
rico em ferro e alumínio, abriga plantas como os arbustos esparsos
e gramíneas. A presença de três das maiores bacias hidrográficas da
América do Sul (Tocantins-Araguaia, São Francisco e Prata) na região
favorece sua biodiversidade.
O texto acima se refere a:
a) Mata Atlântica.

d) Floresta Ciliar.

b) Mata dos Cocais.

e) Floresta de Galeria.

c) Cerrado.
7. (Unicamp-SP) A figura a seguir, a despeito de apresentar a delimitação
territorial atual do Brasil, representa a formação espacial colonial-escravista brasileira na passagem do século XVIII para o século XIX, momento fundamental para a compreensão da formação territorial do Brasil. A
figura delimita as diversas atividades econômico-demográficas, do que
resulta um dado arranjo espacial.
a) Relacione as áreas de pecuária, no final do século XVIII, aos biomas
existentes no Brasil.
b) A expansão da atividade pecuária pelo território esteve vinculada também ao tropeirismo. Descreva o papel da atividade pecuária e do tropeirismo na constituição do território brasileiro.

FORMAÇÃO ESPACIAL COLONIAL-ESCRAVISTA DO BRASIL

Canavieiro
Extrativo
vegetal atlântico
Pecuária
Mineiro
Extrativo vegetal
amazônico
Comunitário
indígena

Adaptado de R. Moreira. Formação do espaço agrário brasileiro. São Paulo:
Brasiliense, 1990. p. 13.
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9. Alternativa b.
a. CORRETA.
b. INCORRETA. Os mangues não se desenvolvem somente em função da luminosidade,
tampouco só apresentam plantas que precisam de grande luminosidade. Portanto, a
frase está incorreta.
c. CORRETA.
d. CORRETA.

MA

AC
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RO
MT

8. a. O
 mapa A corresponde ao bioma Amazônia e
o mapa B corresponde à Amazônia Legal.
b. Os principais problemas ambientais são os
desmatamentos e as queimadas ocasionados pela retirada de madeira para exploração econômica e o avanço das atividades
agropecuárias sobre as áreas de floresta.
No monitoramento da região destaca-se a
utilização de técnicas e produtos do sensoriamento remoto (satélites e radares).

Formações vegetais e domínios morfoclimáticos

8. (Unicamp-SP) Os mapas A e B representam parte do território nacional, com
delimitação de área segundo dois importantes elementos para estudo do
espaço brasileiro.
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IBGE, 2008.

a) Identifique a que se referem, respectivamente, as áreas representadas nos
Mapas A e B.
b) Quais os principais problemas ambientais da atualidade verificados na
região? Que tecnologia geográfica vem sendo empregada para o monitoramento dessa região?
9. (UFV-MG) No Brasil, os mangues se estendem desde o Amapá até Santa
Catarina e, em muitos casos, representam um ecossistema com grandes problemas socioambientais a serem resolvidos.
Considerando o ecossistema mangue, é INCORRETO afirmar que:
a) desenvolve-se nos litorais protegidos de ondas e na desembocadura de rios.
b) apresenta somente plantas adaptadas ao excesso de luminosidade.
c) apresenta solo salino pela influência da maré.
d) sofre degradação pela instalação de indústrias e pela urbanização.
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Hidrologia e hidrografia
Ciclo hidrológico
O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, começa com a energia térmica solar incidindo sobre a
superfície terrestre. A água então passa do estado líquido para o gasoso e é transferida da superfície terrestre para a atmosfera. Isso ocorre pela
evaporação da água de rios, lagos e oceanos, pela
transpiração das plantas e dos animais (evapotranspiração) e pela passagem direta da água da
fase sólida para a de vapor (sublimação). Os processos de precipitação, interceptação vegetal,
infiltração, evaporação e transpiração, escoamento superficial e escoamento subsuperficial
completam o ciclo.
As águas cobrem 70% da superfície da Terra,
e aproximadamente 97,5% desse volume correspondem a água salgada e apenas 2,5%, a água
doce. Do total de água doce, cerca de 1% está
disponível para o consumo humano, o restante se
encontra em geleiras, na neve e em subsolos congelados. O Brasil é detentor de 12% da reserva hídrica do planeta.

Os rios podem ser: efêmeros, os que permanecem secos na maior parte do ano, correndo durante
e imediatamente após uma chuva; intermitentes,
aqueles que secam no período de estiagem; perenes, os que drenam água no decorrer do ano. A média anual da variação da descarga de água em uma
bacia hidrográfica denomina-se regime fluvial e depende das variações sazonais de cada região.
Planície aluvial
Denomina-se planície aluvial (aluvionar) ou
de inundação a área baixa e plana próxima ao
canal fluvial periodicamente inundada pelas
águas do rio. O material sedimentar (argila, silte e areia) que é assim depositado chama-se
aluvião e forma um solo extremamente fértil.
Em algumas regiões esse tipo de solo é usado
há milhares de anos para a agricultura.

Bacias hidrográficas brasileiras


Bacias hidrográficas
Bacia hidrográfica é o conjunto de terras limitadas por divisores de águas (interflúvios), que
se encontram nas regiões mais elevadas do relevo. As bacias são drenadas por um rio principal
(canal fluvial), que geralmente dá nome à bacia,
e por todos os seus afluentes, chamados tributários. Além dos rios e divisores, ela é composta
de outros elementos que influenciam na quantidade de água e de sedimentos que alcançam
os canais fluviais, como solo, rocha, vegetação
e ocupação.



Rios
O rio é uma corrente contínua de água que deságua no mar, em um lago ou em outro rio (nesse caso, é chamado de afluente). Ao longo de seu
curso, os rios carregam sedimentos, compõem
paisagens diferenciadas e moldam o relevo.
O ponto de encontro entre cursos d’água é denominado confluência. Podem ter diferentes origens: a água da chuva que se acumula nas áreas
mais baixas; o lençol freático que atinge a superfície, formando uma nascente de um rio, ou o degelo nas montanhas.



Bacia do rio Amazonas. Maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica concentra cerca de 70% da água doce do mundo em
uma área de cerca de 7 milhões de km², ocupando aproximadamente 42% do território
nacional e estendendo-se pelo Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Bolívia. Seu
principal curso d’água é o rio Amazonas, que
nasce na cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no oceano Atlântico, na Ilha de Marajó.
Bacia dos rios Tocantins e Araguaia. A maior
parte dessa bacia está na Região Centro-Oeste,
desde as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins até sua confluência, na divisa de Goiás,
Maranhão e Pará. Seu principal curso d’água
é o rio Tocantins, que nasce no planalto de
Goiás, a cerca de mil metros de altitude, sendo formado pelos rios das Almas e Maranhão.
Seu principal afluente é o rio Araguaia, onde
se encontra a ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo (350 km de comprimento e 80
km de largura). Apresenta grande potencial
hidrelétrico; a usina hidrelétrica de Tucuruí
localiza-se no baixo Tocantins.
Bacia do rio Paraná. Grande parte da bacia localiza-se na Região Sudeste. Seu principal curso
d’água é o rio Paraná. A região possui a maior capacidade instalada para produção de energia elétrica do país (59,3% do total nacional), assim como
a maior demanda (75% do consumo nacional).
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Oceanos e mares
Mares e oceanos são muito importantes para a humanidade, pois são fontes de alimento, de matéria-prima e
energia, além de atuarem como meios de comunicação
e atração turística.

Os oceanos são grandes extensões de água salgada
que rodeiam e separam os continentes. Cobrem cerca de
70% da superfície total da crosta terrestre e geralmente
são divididos em quatro: Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. Os três primeiros se estendem até as águas do oceano Antártico, que pode ser considerado um quinto oceano e que circunda a Antártida. O oceano Pacífico é o
mais extenso e profundo, abrangendo uma área de 53%,
seguido do Índico (24%) e do Atlântico (23%).
A salinidade das águas oceânicas se deve à dissolução
das rochas da superfície terrestre e aos processos vulcânicos que ocorrem no assoalho oceânico.
Os mares são porções de água salgada menores que
os oceanos. Podem ser classificados em:
Mares abertos. Localizam-se ao longo das regiões
costeiras e possuem ampla comunicação com os oceanos, como é o caso do mar do Japão.
Mares interiores ou continentais. Localizam-se no
interior dos continentes, mantendo comunicação com os
oceanos por meio de pequenas aberturas denominadas
estreitos ou canais, como o mar Mediterrâneo, que fica
entre os continentes europeu, africano e asiático e se comunica com o oceano Atlântico pelo estreito de Gibraltar.
Mares fechados ou isolados. Não mantêm comunicação com oceanos ou outros mares, como é o caso do
mar Cáspio, no continente asiático.

Hidrologia e hidrografia



Existem 176 usinas hidrelétricas na região, incluindo Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de
energia. Possui uma importante rota de navegação, a hidrovia Tietê-Paraná.
Bacia do rio Paraguai. O rio Paraguai nasce em território brasileiro e sua bacia hidrográfica abrange uma
área de 1 095 000 km², sendo 33% no Brasil e o restante na Argentina, na Bolívia e no Paraguai. No Brasil,
sua área atinge porções dos estados de Mato Grosso do
Sul e Mato Grosso. A bacia inclui o Pantanal, que funciona como um grande reservatório que regulariza a
vazão do rio Paraguai.
Bacia do rio Uruguai. Juntamente com as bacias do
Paraná e do Paraguai, forma a Bacia do Prata.
Bacia do rio Parnaíba. Ocupa uma área de 3,9% do
território nacional e drena quase a totalidade do Piauí
(99%), parte do Maranhão (19%) e do Ceará (10%). A
maioria de seus afluentes é perene e suprida por águas
pluviais e subterrâneas.
Bacias do Atlântico Nordeste Oriental. Com uma
área equivalente a 3% do território brasileiro, a bacia
contempla cinco capitais do Nordeste, dezenas de núcleos urbanos e um significativo parque industrial.
Bacia do rio São Francisco. Seu rio principal, o São
Francisco, nasce na serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa o semiárido nordestino. A bacia
abrange os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, além do Distrito Federal.
Possui 168 afluentes, perenes e intermitentes. Além do
aproveitamento hidrelétrico (33 usinas em operação),
também são aproveitados os recursos hídricos da bacia
para irrigação e navegação.
Bacias do Atlântico Leste. A área abrangida por essa
bacia corresponde a 8% do país, incluindo porções de
Sergipe (4%), da Bahia (69%), de Minas Gerais (26%)
e do Espírito Santo (1%). Observa-se nas bacias costeiras do Atlântico Leste alta concentração de ferro,
fósforo e alumínio, além de elevada turbidez nos rios
Pardo, Salinas e Jequitinhonha, causada pelo garimpo
e pela dragagem para mineração.
Bacias do Atlântico Sudeste. Seus rios principais são o
Paraíba do Sul e o Doce, além de diversos outros rios pouco extensos, muitos deles extremamente impactados pela
ocupação e pelas atividades urbanas, rurais e industriais.
Bacias do Atlântico Sul. Estendem-se por uma área
que vai do norte da Região Sul até o arroio Chuí, no
extremo sul do litoral brasileiro. Abrangem porções do
Paraná (3,6%), Santa Catarina (20,2%) e Rio Grande
do Sul (76,2%). Há o predomínio de rios de pequeno
porte, exceto os rios Itajaí e Capivari, que escoam diretamente para o mar.

Ondas e marés
Nas regiões onde a terra encontra o mar (costas) atuam
as marés e as ondas. Esses dois fenômenos geológicos
geram correntes, as quais causam erosão e deposição de
sedimentos, modelando o relevo costeiro.
As ondas são formadas pela ação dos ventos, que, no
contato com os oceanos, transferem energia para a superfície da água, e também podem ser causadas por distúrbios sísmicos, como terremotos e destrutivos tsunamis.
As marés são fenômenos periódicos de elevação (preamar ou maré alta) e abaixamento (baixa-mar ou maré baixa) do nível das águas do mar ao longo de um dia. Esse fenômeno é causado pelas forças gravitacionais do Sol e da
Lua e pelos movimentos de rotação e translação da Terra.

A água
A água é um dos mais importantes recursos naturais
renováveis, fundamental para a sobrevivência humana e
o desenvolvimento de atividades econômicas, e seu uso
indiscriminado pode comprometer sua disponibilidade.

Recursos hídricos no mundo
O aumento da demanda por alimentos e a expansão
das áreas agrícolas tornaram a agricultura uma das atividades que mais consomem água, seguida pelos usos
industrial e doméstico. Nos continentes africano e asiático, mais de 80% da água é utilizada na agricultura,
enquanto na Europa e na América do Norte esse número cai para 40%. Já no setor industrial, a África e a Ásia
utilizam apenas 10% da água, enquanto Europa e América do Norte utilizam aproximadamente 50%.
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A questão da água

Recursos hídricos no Brasil

A acelerada urbanização e a adoção de novos hábitos
de consumo, sobretudo a partir da década de 1950, levaram a um aumento vertiginoso do consumo mundial
de água, que além de escassa, tem distribuição irregular.
A escassez afeta, principalmente, regiões como Oriente
Médio, Ásia Central e norte da África, penalizando em
geral a população mais pobre.

Apesar da abundância de água doce, proporcionada
pelos elevados índices pluviométricos e pela densa rede
hidrográfica, a elevada demanda e o desperdício, aliados à falta de saneamento básico em muitos municípios,
à falta de controle da poluição, à expansão das áreas cultivadas, à retirada da mata ciliar e ao uso de agrotóxicos
e pesticidas, geram fortes impactos negativos sobre os
recursos hídricos brasileiros.
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Águas transfronteiriças é como são chamados os rios,
mares e lagos que fazem fronteira entre países. Por convenção internacional, essas águas são consideradas compartilhadas; qualquer obra de engenharia que as afete depende de acordos de cooperação internacional, como é o
caso da usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no rio Paraná, que é a fronteira entre o Brasil e o Paraguai.
A gestão de recursos hídricos compartilhados pode
ser um pretexto para a paz ou para a guerra. À medida
que a água transfronteiriça vai ficando escassa em relação à procura, a competição pela partilha de rios e outros recursos hídricos aumenta, o que pode levar a desentendimentos e a guerras.

Poluição das águas
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Há no mundo 217 bacias, compartilhadas por 145 países, além dos aquíferos subterrâneos que, por vezes, abrangem vários países. O consumo de água nos países a montante de um rio condiciona as opções dos países que se
localizam a jusante, criando um cenário propício à disputa. Além da competição pelo uso da água, há a questão
do impacto na qualidade dela – a forma como uma nação a utiliza afeta a qualidade do recurso que chega a outros países – e da vazão dos fluxos aquáticos. Obras de
engenharia como barragens, hidrelétricas, lagos e rios artificiais, bem como programas de irrigação, mudam o fluxo
de água que chega aos países localizados a jusante dos rios.
Além dos acordos diplomáticos para a gestão e a proteção compartilhada do recurso, muitos países são levados a tomar medidas para reduzir a dependência em
relação a seus vizinhos, visando à segurança hídrica
de sua população. Entre as obras mais comuns estão as
usinas de dessalinização, os projetos de transposição de
rios e mares e a busca de água subterrânea.

As águas transfronteiriças
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Águas compartilhadas e conflitos

A poluição das águas é um problema mundial.
As águas de superfície e subterrâneas são contaminadas por poluentes orgânicos (decomposição de plantas
e animais), pelo esgoto doméstico e industrial, pelo lixo
jogado em rios e praias, pelo derramamento de petróleo
decorrente de acidentes, etc.
A agricultura é um dos principais poluentes dos recursos hídricos, devido ao emprego de agrotóxicos e
fertilizantes químicos, que contaminam rios, lagos e
aquíferos e podem chegar aos oceanos, causando sérios
danos ao ambiente marinho.
As águas marinhas são degradadas principalmente
pela emissão de dejetos e pelo vazamento de petróleo.
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Atividades
1. Alternativa a.
a. C ORRETA. O trecho destacado no mapa
abrange o rio São Francisco e suas margens.
b. INCORRETA. A justificativa para a transposição das águas do rio São Francisco não é o
de gerar energia elétrica, mas garantir a
oferta de água para habitantes do agreste e
do sertão nordestino.
c. INCORRETA. Além da bacia do rio São
Francisco, há outras bacias genuinamente
brasileiras, como a bacia do TocantinsAraguaia.
d. INCORRETA. A Usina de Belo Monte, que será
a segunda maior do mundo, será construída
no rio Xingu na região Norte do país.
e. INCORRETA. A usina de Balbina, controlada
pela empresa Centrais de Energia Elétrica
S.A., localiza-se no estado do Amazonas.

Hidrologia e hidrografia

1. (ESPM-SP)

Em relação à região destacada, está CORRETO afirmar:
a) Trata-se de região drenada por rio principal exorreico, com juzante no sentido norte e de grande importância à população ribeirinha.
b) A transposição projetada em seu principal rio tem como justificativa explorar
o potencial hidrelétrico e aumentar a produção energética para o nordeste.
c) É a única bacia hidrográfica genuinamente brasileira e irriga uma área bastante atingida por estiagens.
d) No curso desse importante rio brasileiro será construída a segunda maior usina hidrelétrica brasileira e terceira maior do mundo, com previsão de operação para 2014.
e) As usinas de Paulo Afonso, Sobradinho e Balbina geram energia para todo
o nordeste brasileiro sob a responsabilidade energética da CHESF.
2. (Unesp)

O rio São Francisco sempre desempenhou um papel relevante no cenário da conquista do interior do Brasil. Em 1813, José Hipólito da Costa, no jornal Correio Brasiliense, destacou em seu artigo a importância
da construção de uma cidade central para a sede da Corte portuguesa,
às margens do rio São Francisco, que, em suas palavras, afirmou ser um
sítio ameno, fértil e regado por um rio navegável. Esta ideia foi retomada por José Bonifácio, em 1823. Ao Velho Chico foi atribuído, a partir
de 1840, o papel de elemento unificador do país, numa iniciativa de escravocratas e políticos que lutavam pela centralização monárquica, com
apoio dos representantes das províncias banhadas pelo São Francisco.
Brasil, Vanessa Maria. Um rio, uma nação. Nossa História, ano 2, n. 18, 2005. Adaptado.

Analise as afirmações.
I. Os climas predominantes na bacia do São Francisco são o tropical, o tropical semiárido e o tropical úmido.
II. O rio São Francisco nasce em Minas Gerais e banha os estados da Bahia,
Pernambuco, Sergipe e Alagoas, desaguando no oceano Atlântico.
III. A unidade de relevo presente na maior parte da bacia é a Depressão Sertaneja do São Francisco.
IV. A bacia hidrográfica está inserida totalmente na macrorregião geoeconômica do Norte.
V. O tipo de cobertura vegetal predominante é a floresta tropical, que atualmente
apresenta forte presença humana.
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3. Alternativa d.
a. INCORRETA. As áreas urbanas não são a cobertura ideal. A maior vazão se dá em função da impermeabilidade do solo em área
urbana que faz grande parte das águas das
chuvas seguir para os rios, podendo causar
enchentes.
b. INCORRETA. As atividades agrícolas, assim como várias outras atividades humanas, interferem na vazão máxima de um rio, já que as
águas podem ser deslocadas para irrigação.
c. INCORRETA. O tipo e a extensão da cobertura vegetal de uma bacia influenciam no deslocamento de sedimentos para os reservatórios hídricos.
d. CORRETA. A preservação de florestas é
fundamental para a preservação dos
recursos hídricos.
e. INCORRETA. Não é uma função inversa do
tempo, e o agroflorestamento pode ter relação direta com a vazão de um rio.
4. Alternativa e.
a. INCORRETA. A Serra da Canastra localiza-se
em Minas Gerais.
b. INCORRETA. A foz do rio São Francisco localiza-se entre Sergipe e Alagoas.
c. INCORRETA. O rio não se destaca pelo aproveitamento energético, e sua foz se localiza
entre Sergipe e Alagoas.
d. INCORRETA. Não é um polo de produção pecuarista, apesar de a pecuária ser comum
em grande parte de suas margens.
e. CORRETA. As informações estão corretas.
5. Alternativa c.
a. INCORRETA. Os três principais rios que compõem a bacia Platina são Paraná, Paraguai e
Uruguai.
b. INCORRETA. Como o próprio nome dessa bacia indica, ela é constituída pelos rios principais Tocantins e Araguaia.
c. CORRETA. A bacia amazônica é a maior do
mundo e abriga os rios citados no enunciado.
d. INCORRETA. O rio São Francisco é o principal
rio da bacia que leva seu nome.

As afirmativas que melhor descrevem as características geográficas da bacia
do rio São Francisco são, apenas:
a) III e IV.

c) IV e V.

b) I e V.

d) I, II e III.

e) II, IV e V.

3. (Uespi) O gráfico a seguir trata das vazões máximas de rios relacionadas a
diversos fatores. Analise-o.
Vazões máximas de rios sob diferentes
coberturas

Urbana

Vazão

2. Alternativa d.
a. INCORRETA. A frase IV está incorreta. A bacia do rio São Francisco tem uma parte de
sua área na região Sudeste e outra parte na
região Nordeste.
b. INCORRETA. A frase V está incorreta. A região
da bacia do rio São Francisco abriga várias
formações vegetais, como a caatinga, a floresta Atlântica e o cerrado.
c. INCORRETA. As frases IV e V estão incorretas.
d. CORRETA. As frases I, II e III estão corretas.
e.INCORRETA. As frases IV e V estão incorretas.

Agricultura
Agroflorestal
Floresta

Tempo
Dessa análise, conclui-se que:
a) as áreas urbanas são a cobertura ideal de uma bacia hidrográfica, pois
permitem, mais facilmente, vazões máximas.
b) as atividades agrícolas praticamente não interferem nas vazões máximas de um rio.
c) o tipo e a extensão da cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica
não interferem no deslocamento de sedimentos para reservatórios
hídricos.
d) a floresta é a cobertura ideal de uma bacia hidrográfica e, portanto,
deve ser preservada ou estimulado o replantio de espécies nativas.
e) a vazão máxima de um rio é apenas uma função inversa do tempo e independe da cobertura agroflorestal.
4. (UFS-SE) O Rio São Francisco é considerado o “Nilo brasileiro” por apresentar características semelhantes às do rio egípcio, ou seja, é perene,
corta uma região semiárida e corre no sentido sul-norte.
Outras características do Rio São Francisco são:
a) Sua nascente situa-se na Serra da Canastra, na Bahia, e seu curso serve
de limite entre Alagoas e Pernambuco.
b) Apresenta potencial de aproveitamento para a agricultura, e sua foz localiza-se entre Alagoas e Pernambuco.
c) Destaca-se pelo aproveitamento de energia elétrica, e sua foz situa-se
nos limites entre Sergipe e Bahia.
d) Destaca-se como polo de produção pecuarista, e sua nascente localiza-se na Serra da Canastra, em Minas Gerais.
e) Sua nascente localiza-se na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e o seu
curso serve de limite entre Alagoas e Sergipe.
5. (Ufersa-RN) O rio Negro, Tapajós, Xingu e Trombetas fazem parte da Bacia:
a) Platina.

c) Amazônica.

b) do Tocantins-Araguaia.

d) do São Francisco.
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<http://www.atlasdasaguas.ufv.br/exemplos_aplicativos/validacao_da_
metodologia_desenvolvida_no_atlas.html>. Acesso em: 17 jun. 2011.

A padronagem geomorfológica representada na figura corresponde aos canais:
a) retilíneos.
c) meândricos.
e) anastomosados.
b) entrelaçados. d) dendríticos.
7. (Ufam) Qual das bacias abaixo apresenta o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil?
a) Tocantins.
c) Amazônica.
e) Paraná.
b) São Francisco. d) Xingu.
8. (Ufac) Com relação à hidrografia brasileira, é INCORRETO afirmar:
a) Em regiões planálticas, os rios brasileiros apresentam um enorme potencial hidrelétrico, bastante explorado no Centro-Sul e nos rios São Francisco
e Tocantins.
b) O Brasil não possui lagos tectônicos, pois as depressões tornaram-se bacias sedimentares.
c) Em vários pontos do país há corredeiras, cascatas e, em algumas áreas,
rios subterrâneos, o que favorece o turismo.
d) A Bacia Amazônica é a maior do planeta, drena cerca de 56% do território
brasileiro e tem suas vertentes delimitadas pelos divisores de água da Cordilheira dos Andes, pelo Planalto das Guianas e Planalto Central.
e) Todos os rios brasileiros possuem regime simples pluvial.
9. (Unicamp-SP) Observe abaixo a figura de duas vertentes, uma em condições
naturais (A) e outra urbanizada (B), e responda às questões.
a) Como a água de precipitação pode chegar aos rios?
b) A vertente B é densamente urbanizada. Que alterações na dinâmica da
água serão observadas nessa vertente e no rio?

6. Alternativa c.
a. INCORRETA. Retilíneos são retos.
b. INCORRETA. Como é possível ver na imagem,
não há entrelaçamento nos rios.
c. CORRETA. Rios meândricos são
caracterizados pela presença de curvas.
d. INCORRETA. Um regime fluvial dentrítico caracteriza-se pela presença de muitos
afluentes e subafluentes. A imagem não
apresenta tais características.
e. INCORRETA. Um regime fluvial anastomosado
ocorre quando um rio principal se bifurca em
vários pontos, formando outros pequenos
rios que, ao se unirem, dão origem a ilhas.

Hidrologia e hidrografia

6. (Ufam) Observe com atenção a figura abaixo e responda:

7. Alternativa e.
a. INCORRETA. O rio Tocantins destaca-se por
sua navegabilidade.
b. INCORRETA. O rio São Francisco, apesar de
ter alto potencial hidrelétrico, não apresenta o maior do país.
c. INCORRETA. A bacia Amazônica está localizada em área de planície e possui grandes
usinas hidrelétricas instaladas.
d. INCORRETA. O rio Xingu terá a segunda
maior usina hidrelétrica do mundo, porém,
até o momento, a construção da usina de
Belo Monte não foi concluída.
e. C ORRETA. A bacia do Paraná conta com a
usina Hidrelétrica de Itaipu. Trata-se de uma
usina binacional (Brasil e Paraguai) de grande produção energética.
8. Alternativa c.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. INCORRETA. Rios subterrâneos não favorecem a atividade turística.
d. CORRETA.
e. CORRETA.
9. a. A água pode chegar ao rio pelo escoamento
superficial (enxurrada) ou pode se infiltrar
no solo e chegar ao lençol freático.
b. A água se movimentará de forma mais acelerada pela superfície, reduzindo a infiltração e aumentando a velocidade e quantidade
de água que chega ao canal. Haverá redução na quantidade de água disponível no
lençol freático, aumento do volume de água
no canal durante as chuvas e redução significativa no período de seca.

Riccomini, C. et al. Rios e processos aluviais. In: Teixeira, W. et al. (Org.).
Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. p. 197. Adaptado.
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Recursos naturais
Diversidade mineral
A quantidade de bens minerais produzidos por
um país é fundamental para o atendimento de
suas necessidades internas e para a geração de divisas de exportação; entretanto, ocorre uma distribuição desequilibrada desse consumo ao redor
do mundo, e os países detentores de tecnologia de
ponta, que mais consomem e importam minerais,
acabam se beneficiando desse recurso mais do
que os países produtores, que ainda arcam com o
ônus da degradação ambiental que o manejo inadequado dos minérios pode gerar.
Ferro. O Brasil possui a sexta maior reserva de
minério de ferro mundial e ocupa o segundo lugar na produção mundial, perdendo apenas para a
China. Entretanto, se for considerado o volume do
minério beneficiado, o Brasil passa à frente também
desse país, com um minério de melhor qualidade.
Manganês. O manganês é utilizado nas siderúrgicas para a produção de aço, compondo ligas
com o ferro. O Brasil possui aproximadamente
10% das reservas mundiais de manganês (a África
do Sul está em primeiro lugar, com 70% do total
mundial), concentradas no Pará (serra dos Carajás) e em Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero).
Bauxita. Da bauxita extrai-se o alumínio, utilizado na fabricação de carros, esquadrias de janelas, embalagens, etc. A Austrália possui a maior
reserva mundial, seguida da Guiné e do Brasil,
que conta com aproximadamente 10% das reservas mundiais e é o terceiro produtor mundial,
atrás dos EUA e do Canadá. A extração brasileira
é realizada no vale do rio Trombetas (PA).
Cassiterita. Da cassiterita extrai-se o estanho,
utilizado na composição de ligas metálicas como
o chumbo. O Brasil possui aproximadamente 7%
das reservas mundiais desse mineral; as maiores
reservas do mundo estão localizadas na China. As
principais áreas de produção brasileira estão no
Amazonas, Rondônia e Pará.
Chumbo. As reservas brasileiras de chumbo
são muito pequenas, assim como a participação
do país na produção mundial. O Brasil importa
chumbo do Peru, da Venezuela, da China, do Reino Unido e da Argentina.
Cobre. O Brasil possui menos de 2% das reservas mundiais de cobre. As maiores reservas mundiais estão no Chile e nos EUA, que são também

os maiores produtores. A Bahia e o Pará (Carajás)
concentram a pequena produção brasileira, que é
insuficiente para atender ao consumo interno.
Ouro. As maiores reservas estão localizadas na
África do Sul, nos EUA, na Austrália, no Canadá,
na China, na Rússia, no Uzbequistão e no Brasil,
que responde por aproximadamente 2% da produção mundial. Essa produção é realizada em jazidas e aluviões (depósitos em águas fluviais).
Nióbio. Minério utilizado para a composição
de ligas metálicas de grande resistência e leveza,
empregado nas indústrias aeronáutica, naval, espacial e automobilística. As maiores reservas do
mundo estão localizadas no Brasil (aproximadamente 98%).
Quartzo. Minério estratégico para as indústrias de informática e de eletroeletrônica. As
maiores reservas mundiais localizam-se em território brasileiro.
Sal marinho. A extensão do litoral brasileiro e
as condições físicas favoráveis garantem ao Brasil
uma elevada produção de sal, que atende ao mercado interno e externo. Os maiores produtores no
país são Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Rio
de Janeiro.

O Projeto Grande Carajás e o
Quadrilátero Ferrífero
O Projeto Grande Carajás (PGC)
O Projeto Grande Carajás (PGC), lançado no final da década de 1970 pelo governo federal, visava
à integração da Amazônia Oriental e à exploração
de diversos minérios na região da serra dos Carajás,
entre eles ferro, manganês, cobre, ouro, estanho e
bauxita. A mineração é feita entre as cidades de São
Félix do Xingu e Marabá e entre os rios Tocantins e
Xingu. As jazidas de ferro de alto teor dessa região
são consideradas as maiores do mundo.

O Quadrilátero Ferrífero
Situada na porção central do estado de Minas
Gerais, a área conhecida como Quadrilátero Ferrífero destaca-se nacional e internacionalmente
por seus ricos depósitos de ferro, manganês, ouro,
topázio-imperial e bauxita, que fazem de Minas
Gerais o maior parque siderúrgico do Brasil, com
cerca de 35% do aço nacional.

56

TCG_VU_LA_CADERNO_REVISAO_056A061.indd 56

28/02/14 10:18

Em geral, as técnicas de extrativismo hoje utilizadas
são obsoletas, além de a infraestrutura de armazenagem
e transporte ser inadequada, o que resulta em baixa produtividade, desperdício e pouco rendimento para as populações que tiram seu sustento dessa atividade.
Madeira. A madeira extraída da mata de araucárias
é utilizada para a produção de papel e celulose. Espécies exóticas de rápido crescimento vêm sendo cultivadas nas áreas em que as araucárias foram retiradas. Na
floresta Amazônica, a busca por espécies de madeira
de lei faz com que muitas árvores sejam derrubadas
ilegalmente.
Castanha-do-pará. As castanhas são utilizadas como
alimento e matéria-prima para setores industriais (cosméticos), nos mercados interno e externo. Recentemente, houve uma redução na produção e exportação
devido ao corte da madeira e ao aumento das áreas destinadas à pecuária na Amazônia.
Açaí e seringueira. O açaizeiro é uma palmeira nativa do Norte do Brasil da qual se aproveitam raízes,
caule, frutos, folhas e palmito. Do fruto extrai-se a polpa utilizada como alimento (em bebidas, doces, geleias, sorvetes), as sementes são úteis no artesanato, as
raízes têm uso medicinal, e o tronco é usado na construção de casas.
Do tronco da seringueira é extraído o látex, matéria-prima da borracha natural, responsável por uma pequena parte da produção nacional de borracha. Entre
1870 e 1910, ocorreu o auge da extração na região amazônica, mas as sementes foram levadas para o Sudeste
Asiático, reduzindo o mercado para o Brasil, que entrou
em decadência com a concorrência da borracha sintética, sobretudo a partir de 1930. Hoje, o Brasil importa
borracha dos EUA, da Tailândia e da Malásia.
Lenha e carvão vegetal. No Brasil, madeiras não nobres são utilizadas como lenha ou queimadas para a produção de carvão, abastecendo o consumo doméstico e de
estabelecimentos comerciais e industriais.
Babaçu. Os frutos dessa palmeira são utilizados para
extração de óleo, com as folhas confeccionam-se esteiras
e cestos, e o palmito é usado na indústria alimentícia.
Carnaúba. O caule fornece madeira, a palha é utilizada para cobrir casas e para a confecção de artesanato, e das folhas se extrai a cera, que tem aplicações
industriais.
Coco. O coqueiro, introduzido no litoral nordestino pelos portugueses, é uma planta com muitas utilidades: a fibra da casca é usada na confecção de cordas;
a água, a polpa do fruto e o palmito são utilizados para
alimentação.
Cajueiro. O cajueiro é natural do litoral nordestino. A castanha de caju é o produto de maior importân-

cia comercial, no mercado interno e para exportação.
O óleo da casca da castanha tem aplicações industriais,
e o caju é consumido ao natural e beneficiado para a
produção de suco e doces.
Erva-mate. No Brasil, a planta é natural do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. O
hábito de beber infusões de suas folhas, herdado dos indígenas Quéchua e Guarani, é muito difundido no Sul
do Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.

Recursos naturais

O extrativismo vegetal no Brasil

Geopolítica dos recursos minerais
e energéticos
A madeira foi talvez, depois da água, o recurso natural mais utilizado para atender às necessidades humanas. Na Idade Média, muitas das florestas da Europa
Ocidental já haviam sido devastadas para transformar
a madeira em carvão vegetal, utilizado na fundição de
ferro. À medida que determinados Estados começaram
a se interessar por recursos existentes em outros países,
a gestão dos recursos naturais passou a ser uma questão geopolítica. Esse foi um dos maiores objetivos das
Grandes Navegações (séculos XV-XVI) e tem estado no
centro de inúmeras questões internacionais até hoje.

A exploração de recursos minerais
No período colonial, foram levadas da América, Ásia
e África grandes quantidades de ouro, prata, diamantes
e outras pedras preciosas, além do patrimônio vegetal,
como pau-brasil, chá, canela, cacau, cana-de-açúcar e
banana; também o sal indiano, o estanho boliviano e o
cobre chileno foram explorados à exaustão.
Com a Revolução Industrial, o carvão vegetal cedeu
lugar ao carvão mineral, utilizado nas siderúrgicas. A
indústria concentrava-se em um pequeno número de
países e utilizava matérias-primas oriundas dos mais
diversos lugares do mundo, o que motivou inúmeros
conflitos.

O petróleo e a eletricidade
No século XX, com a Segunda Revolução Industrial,
o petróleo e a eletricidade tornaram-se bens preciosos. A indústria de automóveis cresceu enormemente e gerou uma ampla reorganização do espaço mundial. O petróleo como fonte de energia mudou a ordem
geopolítica global. Também a eletricidade, implementada em larga escala para usos industrial e doméstico, causou forte impacto na organização do espaço geográfico
mundial. O emprego da eletricidade como força motriz
libertou as indústrias das bacias carboníferas e ampliou
de maneira significativa as opções para sua localização.

As fontes alternativas de energia
A dependência da sociedade moderna das fontes de
energia, diante da possibilidade de esgotamento de recursos energéticos, como carvão, petróleo e gás natural,
57

TCG_VU_LA_CADERNO_REVISAO_056A061.indd 57

28/02/14 10:18

e dos efeitos ambientais nocivos da queima de combustíveis fósseis, impulsionou
a busca de soluções alternativas de produção energética economicamente viáveis.
Entre essas alternativas estão o aproveitamento da energia solar, dos ventos (energia eólica), das marés, da energia geotérmica e da biomassa.
Países situados em áreas com atividade tectônica, como Islândia, Nova Zelândia, Japão, México, Filipinas e EUA, podem utilizar o potencial geotérmico
como fonte de energia. Países localizados na zona intertropical recebem grande
insolação o ano todo. Além de fornecer luz e calor, o sol propicia o surgimento de densas florestas de enorme biodiversidade; o aproveitamento da energia
solar e da biomassa pode ser muito importante para o desenvolvimento dessas
nações. A extensão territorial também é uma vantagem estratégica no cenário
global. Brasil, Índia, Austrália, Congo e Angola podem se tornar importantes
produtores de energia solar. O uso da biomassa já é uma realidade em vários
países, como Brasil, China e EUA.

A biomassa e a produção energética
A biomassa é composta de materiais orgânicos que podem ser utilizados como
fonte de energia. A formação das plantas se dá por meio da fixação de CO2 do ar e
da água, com absorção da energia proveniente do sol e a formação de hidratos de
carbono. Os principais produtos derivados da biomassa para a produção de energia são o etanol e os óleos vegetais, como o biodiesel.
O etanol é a energia que passou da forma sólida (açúcar) para a forma líquida,
que são os álcoois, e é utilizado em substituição à gasolina. O biodiesel é constituído por óleos vegetais obtidos a partir de matérias-primas como mamona, girassol, soja, dendê e babaçu, e é utilizado em substituição ao óleo diesel.

O Brasil e a biomassa

ID/BR

O álcool e o biodiesel são produtos altamente estratégicos como alternativas ao
petróleo, podendo redirecionar o eixo geopolítico mundial. Nesse sentido, o Brasil desponta como a grande potência energética renovável mundial, com o maior
potencial de exploração de biomassa do planeta. Além disso, o Brasil possui imensas florestas, fartura de água, energia solar abundante e terra ociosa, um conjunto de fatores que o coloca em condições privilegiadas em relação a outros países.
Em 1975, em decorrência da primeira crise do petróleo, foi criado no país o
Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que tinha como objetivo substituir
em larga escala os combustíveis derivados do petróleo. Por meio de subsídios e
incentivos, usinas de açúcar passaram também a produzir álcool.
produção de Biocombustíveis – 2010
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Fonte de pesquisa: BP Global.
Disponível em: <http://www.bp.com/
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&contentld=7068481>.
Acesso em: 5 jun. 2012.
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Atividades

Fonte: <http://grupombl.com.br/images/
Mineração.jpg>. Acesso em: 6 maio 2010.

Fonte: <http://www.igc.usp.br/uploads/pics/
geoeduamb3.jpg>. Acesso em: 6 maio 2010.

Fonte: <http://viajeaqui.abril.com.br/
nationalgeographic/papeis-de-parede/edicao106-janeiro-2009-450889.shtml?foto=9p>.
Acesso em: 6 maio 2010.

Fonte: <http://www.riosvivos.org.br/arquivos/
site_noticias_1315169013.jpg>. Acesso em: 6
maio 2010.

1. Alternativa d.
a. C ORRETA. Medidas de acompanhamento das
atividades humanas são fundamentais para
a preservação do ambiente.
b. CORRETA. Em muitos casos se faz necessária a recuperação de áreas degradadas pela
ação humana.
c. CORRETA. É muito importante a fiscalização
em áreas de proteção ambiental.
d. INCORRETA. A poluição dos recursos hídricos é um grande problema ambiental.

Recursos naturais

1. (Ufop-MG) A preocupação com as questões ambientais começou a se acen
tuar, em nível mundial, no final da década de 1980. Na atualidade, assume
grande importância o conceito de desenvolvimento sustentável, que dá o
mesmo valor às dimensões econômica, social e ambiental. A mineração e o
garimpo são considerados como atividades potencialmente poluidoras do
meio ambiente e, portanto, devem ser motivo de atenção e gestão públicas.

2. Alternativa d.
a. INCORRETA. Não há menção ao preço da madeira no mercado internacional.
b. INCORRETA. Não há menção à presença estrangeira na exploração de madeira.
c. INCORRETA. Não há menção à exploração
de madeira por países vizinhos.
d. CORRETA. Na charge de Henfil (1982), a crítica refere-se à exploração desenfreada dos
recursos naturais do Brasil em benefício de
um projeto de modernização. Em Dalcio
(2011), subentende-se que o novo código
florestal brasileiro, em vez de proteger as
matas, sucumbe à lógica de mercado.
Portanto, ambas as charges denunciam o
desmatamento intensivo e indiscriminado
das florestas brasileiras.
e. INCORRETA. Não há menção ao uso de queimadas na eliminação de florestas.

Considerando o enunciado e observando as fotos apresentadas, assinale a
alternativa que apresenta uma atitude INCORRETA do ponto de vista da sus
tentabilidade.
a) Aplicar medidas mitigadoras dos impactos gerados pela atividade.
b) Recuperar a paisagem e recompor o solo de áreas mineradas.
c) Impedir a mineração em áreas de conservação como florestas.
d) Lançar os rejeitos líquidos e sólidos na rede hidrográfica regional.
2. (Fuvest-SP) Observe as charges.

Disponível em: <http://
historiaemprojetos.
blogspot.com/> e
<http://dalciomachado.
blogspot.com/>.
Acesso em: jun. 2011.
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3. Alternativa d.
a. INCORRETA. O Quadrilátero Ferrífero localiza-se no centro-sul do estado de Minas
Gerais, já o planalto de Borborema localiza-se no interior nordestino.
b. INCORRETA. O planalto das Guianas encontra-se ao norte da planície Amazônica e abrange
os estados de Amazonas, Roraima e Amapá,
estendendo-se ainda para outros países da
América do Sul, como as Guianas e a
Venezuela. A serra dos Carajás é um conjunto
montanhoso localizado no sudeste do Pará.
c. INCORRETA. O vale do rio Trombetas localiza-se no noroeste do Pará, no município de
Oriximiná. A serra do Espinhaço está localizada no planalto Atlântico e estende-se aos
estados de Minas Gerais e Bahia.
d. CORRETA. O manganês é um dos minérios
extraídos do maciço do Urucum, localizado
no pantanal Mato-Grossense.
e. INCORRETA. A chapada dos Parecis localiza-se
no estado de Mato Grosso, próximo à fronteira
com a Bolívia. O vale do Aço, por sua vez, encontra-se ao leste de Minas Gerais.
4. Alternativa d.
a. INCORRETA. Regularização fundiária trata-se
de uma série de intervenções governamentais nos âmbitos urbanístico, ambiental e
fundiário, com o objetivo de ordenar a ocupação do espaço urbano. A Comissão
Pastoral da Terra, ligada à Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil, apregoa a defesa os interesses de trabalhadores rurais,
que consiste na permanência na terra, e o
auxílio a formas sustentáveis de utilização
dos recursos naturais.
b. INCORRETA. O Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) reúne manifestantes que tiveram de ser desapropriados de suas terras
para a instalação de usinas hidrelétricas.
Uma de suas principais reivindicações é a
criação de uma política nacional voltada às
populações afetadas pelas barragens de rios.
c. INCORRETA. As primeiras atividades do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) foram realizadas na década de
1980, e ainda hoje esse é um movimento de
atuação nacional.
d. CORRETA.
e. INCORRETA. Os movimentos sociais da região
não apoiam grandes empreendimentos, que
geram impactos ambientais e pouco atendem
ao interesse da população local.

As charges, respectivamente, dos cartunistas Henfil (1982) e Dalcio (2011) es
tão separadas por quase trinta anos de história, mas unidas na crítica:
a) ao preço, no mercado internacional, da madeira extraída das florestas brasi
leiras.
b) à presença de capital estrangeiro na exploração de madeiras de florestas
no país.
c) à exportação ilegal, via países vizinhos, de madeira extraída das florestas
brasileiras.
d) ao desmatamento extensivo e indiscriminado das florestas brasileiras.
e) ao uso recorrente de queimadas na eliminação de florestas no país.
3. (Fuvest-SP) Em se tratando de commodities, o Brasil tem papel relevante no
mercado mundial, graças à exportação de minérios. Destacam-se os minérios
de ferro e de manganês, bases para a produção de aço, e a bauxita, da qual
deriva o alumínio.
A relação entre minério e sua localização no território brasileiro está correta
mente expressa em:
Minério

Localização geográfica

a)

ferro

Quadrilátero Ferrífero (Planalto de Borborema)

b)

ferro

Serra dos Carajás (Planalto das Guianas)

c)

bauxita

Vale do Trombetas (Serra do Espinhaço)

d)

manganês

Maciço do Urucum (Pantanal Mato-Grossense)

e)

manganês

Vale do Aço (Chapada dos Parecis)

4. (UFPA) Na região da Amazônia travam-se conflitos pela apropriação e uso dos
recursos naturais. Eles se tornam intensos a partir da década de 1970 e 1980,
quando os grandes projetos de exploração e beneficiamento mineral, meta
lúrgico, energético e agropecuário se estabelecem nesta parte do território
nacional. Desde então, o capital nacional e internacional, o Estado, grupos e
movimentos sociais organizados disputam a apropriação e o uso do subsolo,
do solo, da água, dos bens da floresta, entre outros recursos. Sobre a atuação
das organizações e dos movimentos sociais nessa região é CORRETO afirmar:
a) Desde a década de 1970, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) represen
ta os interesses de trabalhadores rurais, posseiros e peões, visto que, na
quele período, as lideranças populares no campo e na cidade eram alvo
da repressão política. A regularização fundiária é a sua principal reivin
dicação e foi somente conquistada a partir do programa Amazônia Terra
Legal do governo federal.
b) O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) é um dos movimen
tos sociais críticos à matriz energética implantada na Amazônia, que
constrói complexos hidrelétricos para atender às demandas dos grandes
projetos de exploração e beneficiamento mineral, tais como Albras/Alu
norte. Sua principal reivindicação é a utilização de recursos renováveis
como a biomassa da floresta.
c) O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) desde 1990 atua
no Sudeste do Pará, quando dirige as primeiras ocupações. Dentre suas
reivindicações está a reforma agrária de mercado, pela qual o Movimento
pressiona o Estado para que haja desapropriação e indenização das terras
improdutivas e para que sejam vendidas a preços de mercado para os tra
balhadores rurais.
d) A Aliança dos Povos da Floresta é um movimento social que congrega povos
indígenas, seringueiros, ribeirinhos, camponeses, em suma, todos os que têm
nos recursos da floresta seu principal sustento. Esse movimento nasce como
resposta à implantação de grandes projetos de exploração mineral e madeirei
ra, e de beneficiamento energético, agropecuário e rodoviário, que ameaçam
a reprodução da floresta, de seus recursos e povos.
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Alternativa a.
a. CORRETA. Tanto na serra do Navio quanto no maciço do
Urucum extrai-se o manganês.
b. INCORRETA. Não há extração de bauxita no maciço do
Urucum e na serra do Navio.
c. INCORRETA. Não há extração de minério de ferro na serra do Navio.
d. INCORRETA. O alumínio é um metal produzido a partir da bauxita, composto de minérios que apresenta concentração de
óxido de alumínio. Portanto, o alumínio, assim como outros
metais, não é extraído diretamente da natureza.

5. (Ufersa-RN) O Maciço do Urucum, situado no Planalto Mato-Grossense, e a
Serra do Navio, situada no Amapá, são regiões ricas em:
a) manganês.
c) minério de ferro.
6. Alternativa c.
b) bauxita.
d) alumínio.
a. INCORRETA. A extração de carvão mineral no Brasil ocorre, principalmente, nos estados do Rio Grande do Sul e
6. (PUC-RS) A antiguidade geológica do território brasileiro, associada aos di
de Santa Catarina. No Amazonas, sua presença é pouco
ferentes tipos de rochas e terrenos que se formaram ao longo de mais de dois
relevante economicamente.
bilhões de anos, possibilita ao país uma atividade econômica importante na b. INCORRETA. Sergipe é, de fato, o estado produtor de potásexploração de produtos minerais.
sio no Brasil. Entretanto, a bauxita é extraída principalmente
no Pará e em Minas Gerais.
Atualmente, a exploração de ________________ ocorre _____________, e a de ______________
c.
CORRETA. A exploração de ferro no Pará e de bauxita no
ocorre _____________.
Maranhão são atividades econômicas de muita importâna) carvão mineral – no Amazonas
cia para o Brasil.
manganês – no Piauí
d. INCORRETA. O minério de ferro é explorado no Pará, em
b) bauxita – na Bahia
Minas Gerais e no Piauí.
potássio – em Sergipe
e. INCORRETA. Ocorre a exploração de potássio em Sergipe,
mas a de níquel se dá em Goiás, no Pará, em Minas
c) ferro – no Pará
Gerais e no Piauí.
bauxita – no Maranhão
7. Alternativa c.
d) ferro – no Maranhão
a. INCORRETA. A Bolívia é produtora de petróleo e gás natubauxita – em Tocantins
ral. A produção de ferro na Argentina não é significativa.
e) potássio – em Sergipe
b. INCORRETA. Colômbia e Equador não são produtores de
níquel – no Ceará
ferro.
7. (Udesc) A extração de minérios pesa na economia de vários países da Améri
ca do Sul. Assinale a alternativa que apresenta os maiores produtores de ferro
da América Latina.
a) Bolívia e Argentina.
d) Argentina e Peru.
8.
b) Colômbia e Equador.
e) Brasil e Uruguai.
c) Brasil e Venezuela.

Recursos naturais

e) As organizações e os movimentos sociais que atuam na Amazônia agru 5.
pam-se em torno de duas grandes matrizes: a desenvolvimentista e a
ambientalista. A primeira propõe o nacional desenvolvimentismo, impul
sionado por grandes obras de infraestrutura, que está representado no
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A segunda defende o de
senvolvimento economicamente viável, ambientalmente sustentável e so
cialmente justo.

c. CORRETA. O Brasil e a Venezuela destacam-se no cenário
internacional com a produção de ferro.
d. INCORRETA. Peru é o principal produtor de estanho.
e. INCORRETA. Uruguai não é produtor de ferro.
Alternativa c.
a. INCORRETA. Os recursos minerais mais abundantes no
Brasil são, respectivamente, calcário e granada.
b. INCORRETA. O carvão mineral brasileiro não é de boa
qualidade, e seu fornecimento para regiões distantes é
antieconômico.
c. CORRETA. O carvão mineral foi um minério muito importante para a Revolução Industrial e ainda hoje é muito utilizado pela indústria, apesar de ser altamente poluente.
d. INCORRETA. As maiores reservas de urânio do Brasil encontram-se no Ceará, na Bahia e em Minas Gerais. No Paraná,
há concentração desse metal, mas na cidade de Figueira.
e. INCORRETA. O alumínio é proveniente da bauxita. Por meio
da cassiterita, cujas maiores reservas encontram-se nos estados de Amazonas e de Rondônia, obtém-se o estanho.

8. (Unicentro-PR) A propósito dos recursos minerais brasileiros, é CORRETO
afirmar:
a) O sal-gema e o xisto betaminoso, usados na indústria química, são os mi
nerais mais abundantes no país.
b) O carvão mineral encontrado na Região Nordeste é puro, do tipo antraci
tro, e tem sua produção destinada à exportação.
c) Os combustíveis fósseis, fonte de energia amplamente utilizada no plane
ta, são encontrados nas bacias sedimentares.
d) O urânio utilizado nas usinas nucleares brasileiras é extraído em Cascavel,
município do Paraná, pois lá estão localizadas as maiores reservas do país.
e) O alumínio extraído da cassiterita é encontrado na Bahia, no Rio Grande 9. Alternativa a.
a. CORRETA. A pressão do consumo provocada pela velocidado Sul e no Amazonas, e sua exploração é controlada por empresas trans
de do crescimento urbano-industrial da China, que possui
nacionais, sendo a atividade econômica que mais agride o meio ambiente.
a segunda maior economia do mundo, torna esse país
9. (Unirio-RJ) A China e o Canadá detêm estoques semelhantes de água doce. No
entanto, a China tem um quadro mais vulnerável em relação à possível escassez
de recursos hídricos do que o Canadá. Uma razão para essa vulnerabilidade é:
a) a pressão do consumo devido à velocidade da expansão urbano-industrial.
b) o deslocamento da fronteira agrícola em razão do crescimento da população.
c) a ineficiência dos sistemas de captação e distribuição de água para uso
agrícola.
d) o crescimento do consumo per capita em consequência do efeito estufa.
e) a dimensão do território chinês em comparação ao território canadense.
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mais vulnerável à escassez de água.
b. INCORRETA. O território chinês sofre de escassez de terra
para cultivo, e a expansão da fronteira agrícola da China
tem se estendido para outros países.
c. INCORRETA. Embora sua agricultura seja praticada de forma intensiva, a China é um dos maiores produtores agrícolas do mundo.
d. INCORRETA. O aumento do consumo per capita não se dá em
consequência do efeito estufa.
e. INCORRETA. O Canadá é o segundo maior país do mundo,
seguido da China, que é o terceiro. O fato de este país
ser um pouco menor que o Canadá não o torna mais vul61
nerável à possível escassez de água.
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Fontes de energia
Evolução da produção
de energia
O consumo do carvão mineral, que caracterizou a Primeira Revolução Industrial, foi gradativamente sendo substituído, no século XX, pelo
petróleo, que se tornou a fonte de energia fundamental para a Segunda Revolução Industrial e
provocou um novo arranjo de forças econômicas
e geopolíticas no mundo. Graças aos avanços técnico-científicos e informacionais que caracterizam
a Terceira Revolução Industrial, novas fontes de
energia foram incorporadas ao processo produtivo, como a energia hidrelétrica, a nuclear, a biomassa e as fontes de energia alternativas.

Classificação das fontes
energéticas

As fontes de energia podem ser divididas em renováveis (aquelas que parecem ser inesgotáveis:
sol, vento, marés, energia geotérmica, biomassa e
água) e não renováveis (aquelas que resultam de
ações que duraram milhões de anos e estão relacionadas ao processo geológico de formação da Terra e
se exaurem, sendo, portanto, finitas: combustíveis
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural,
e minerais radioativos, como urânio e tório).
As fontes de energia podem, ainda, ser classificadas em fontes primárias (aquelas diretamente extraídas da natureza, como petróleo ou carvão mineral) e fontes secundárias (aquelas que demandam
processos de transformaConsumo de petróleo, em milhões de barris ao dia - 2010
ção para serem utilizadas,
como diesel, gasolina, que180º
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Carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil que tem sua
origem ligada à presença
de plantas que foram soterradas em ambiente pantanoso, processo que levou
aproximadamente 350 mi-
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lhões de anos. Em termos mundiais, as reservas
de carvão mineral estão concentradas principalmente no hemisfério Norte. Em 2011, a China
produziu 49,5%; os EUA, 14,1%; a Índia, 5,6%;
e os países da CEI (Comunidade de Estados Independentes), 6,7%.
No Brasil, as reservas de carvão estão concentradas na Região Sul, mas são pequenas e não
apresentam boa qualidade, por isso o país depende da importação de carvão mineral para suprir as
necessidades das usinas siderúrgicas.
A queima do carvão tem sido apontada como um
dos grandes responsáveis por sérios desequilíbrios
ambientais, como a chuva ácida, provocada pela liberação do enxofre, e a produção de CO2, um dos
gases do efeito estufa. A extração do carvão mineral
também causa problemas de saúde aos trabalhadores
(doenças no pulmão e cegueira), além dos acidentes
com vítimas fatais nas minas subterrâneas.
Petróleo. Existem várias teorias que tentam explicar a origem do petróleo, bem como a do gás
natural que normalmente aparece associado nas
jazidas. A teoria mais aceita é a de que ambos tiveram formação semelhante e, do mesmo modo que
o carvão, surgiram da decomposição de organismos vivos (algas) que habitavam os mares quentes e, em algum momento, foram soterrados por
sedimentos. Assim, os depósitos de petróleo e gás
natural estão sempre associados a regiões de bacias sedimentares, seja no continente, seja na plataforma continental.

45ºS
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Fonte de pesquisa: BP Global. Disponível em: <http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryld=
7500&contentld=7068481>. Acesso em: 23 out. 2012.
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A Petrobras
A descoberta e o início da exploração de petróleo no Brasil data da década de 1930, na Bahia. Em 1953, foi criada a
Petrobras, que durante as décadas seguintes encarregou‑se
da pesquisa, exploração, transporte e refino do petróleo.
Em 2006, o país se tornou praticamente autossuficiente
na exploração de petróleo. Estima-se que, na próxima década, com a exploração da camada do pré-sal (situada a
mais de 7 mil metros de profundidade e constituída por
rochas que se depositaram no assoalho submarino antes
da formação da espessa camada de sal), esteja entre os
dez países com as maiores reservas mundiais do recurso.

O programa nuclear brasileiro
Durante a década de 1950, o Brasil deu início à busca
por tecnologia nuclear com a criação do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a
importação de equipamentos alemães para enriquecimento
de urânio, matéria-prima disponível no subsolo brasileiro.
Em meados da década de 1970, tiveram início as obras
da usina nuclear Angra 1, no Rio de Janeiro, que entrou em operação em 1982, fornecendo uma potência de
pouco mais de 600 MW, suficiente para suprir de energia
uma cidade com 1 milhão de habitantes. Angra 2 teve
sua construção paralisada durante um longo período e só
foi inaugurada no ano 2000, gerando 1 300 MW.
Um conjunto de fatores tem levado o Estado brasileiro a retomar o programa nuclear: em termos mundiais,
cientistas que estudam as mudanças climáticas têm recomendado o aumento do uso da energia nuclear (considerada limpa) para conter a emissão de CO2; no pla-

no nacional, há a crescente possibilidade de déficit de
energia na década de 2010, a ampliação da participação da energia nuclear na matriz energética (atualmente
em 2%) e a necessidade de avançar nas pesquisas tecnológicas no setor nuclear.
Angra 3 deve estar concluída em 2015. Há uma expectativa do Estado de que até 2030 novas usinas nucleares sejam construídas no país.

Fontes de energia

Embora todos os continentes possuam reservas de petróleo, a sua exploração se destaca nos EUA, nos países da
CEI, em especial a Rússia, e principalmente no Oriente Médio, onde se encontra a Arábia Saudita, líder do ranking
mundial de extração de petróleo.
Os EUA utilizam aproximadamente 20,7% de todo o
petróleo consumido no mundo. Entre os países emergentes, o destaque cabe à China, que tem o maior crescimento mundial da frota de automóveis.
Pela importância que assumiu, o petróleo gerou tensões
mundiais, seja no setor econômico, seja na geopolítica, e,
mais recentemente, também nas questões ambientais.
Gás natural. Embora seja conhecido e utilizado na
Europa desde o século XIX, foi a partir da década de
1960 que o gás natural passou a ser utilizado em larga escala. Milhares de quilômetros de gasodutos foram
construídos para transportar o recurso das áreas de extração até as áreas consumidoras, principalmente nos
EUA e na Europa. Esse combustível alimenta usinas termelétricas e, em vários países europeus, também tem
uso doméstico para a calefação. Em muitos países, chega
a representar 25% da matriz energética.
Sua utilização tem sido incentivada por diversos governos por ser considerado uma fonte de energia “limpa”, quando comparado ao carvão mineral e ao petróleo.

Fontes de energia renováveis
Apenas cerca de um quarto da energia consumida no
mundo, hoje, provém de fontes renováveis.
Hidreletricidade. Atualmente, 2% da matriz energética mundial é de origem hidrelétrica, sendo que 1/3 da
produção mundial concentra-se em países com elevado
potencial hídrico, como China, Brasil e Canadá.
Embora o custo de produção seja relativamente baixo,
a construção de uma usina requer investimento financeiro
alto; exige algumas condições especiais, como a existência de rios com grande volume de água e com desníveis e
a formação de reservatórios de grandes proporções, o que
gera impactos socioambientais significativos: instabilidade
do solo, desaparecimento da fauna e da flora da área inundada e remoção das pessoas que vivem na área.
Fontes alternativas. Dentre as fontes pesquisadas como
alternativa à dependência do petróleo, a que mais se difundiu, e é mais utilizada atualmente, foi a energia eólica, produzida por moinhos de vento dotados de hélices que, ao
girar, impulsionam um gerador de eletricidade. Vários países já a utilizam: Brasil, EUA, Dinamarca, Grécia, França,
Países Baixos e China, entre outros. Entretanto, ela apresenta problemas difíceis de resolver, como a inconstância dos
ventos, o que exige que haja outro tipo de energia para períodos sem vento; o barulho produzido pelas hélices em movimento, e o transtorno causado aos pássaros em migração.

A energia hidrelétrica no Brasil
A hidreletricidade representa parte considerável da matriz energética brasileira. Apesar da grande quantidade de
rios extensos e caudalosos, o Brasil explora cerca de 30%
do potencial hidráulico de que dispõe, o que, aliado ao
fato de a energia hidráulica ser renovável e considerada
limpa, serve de argumento para aqueles que incentivam
a construção de novas usinas, gerando polêmicas socioambientais entre os setores produtivos e os ambientalistas.

Os biocombustíveis e
as alternativas energéticas
Vantagens dos biocombustíveis. Trata-se de uma forma de energia renovável. Grande variedade de produtos
agrícolas podem ser utilizados como matéria-prima (cana-de-açúcar, milho e beterraba, entre outros, podem produzir etanol, assim como soja, dendê, mamona e batata-doce podem ser usados na produção de biodiesel), e os
biocombustíveis emitem menos gases de efeito estufa (o
etanol produzido a partir da cana-de-açúcar tem se mostrado o mais eficaz nesse aspecto, além de apresentar um
custo menor de produção).
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O nascimento da indústria
petrolífera
Atualmente, mais de 90% da energia utilizada no mundo vem do consumo de combustíveis fósseis. Os três principais combustíveis fósseis – o petróleo, o carvão e o gás
natural – constituem as fontes de energia mais usadas no
mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o petróleo tornou-se a fonte de energia dominante. Dada a sua facilidade de transporte e uso, ele substituiu o carvão, tornando-se um insumo-chave do desenvolvimento no século XX.

O petróleo nos séculos XIX e XX
Nos primórdios da exploração petrolífera, a competição era predatória: quando se anunciava uma nova descoberta, havia uma corrida para a aquisição das terras
vizinhas ao poço, com o objetivo de explorá-las exaustivamente. O aumento da produção reduzia substancialmente os preços, até que o esgotamento dos poços provocasse nova alta.
Em 1870, surgiu nos EUA a empresa Standard Oil,
criada por John Rockefeller, que passou a atuar em
toda a cadeia produtiva, do refino à distribuição e ao
transporte, diminuindo assim os riscos e a flutuação
de preços. Nos anos 1880-1890, a empresa controlava 90% do transporte ferroviário e dos oleodutos e expandiu sua atuação para a Europa, Ásia, África do Sul
e Austrália, dominando cerca de 90% da capacidade
mundial de perfuração, refino e distribuição, um verdadeiro monopólio.
No início do século XX, o desenvolvimento do motor
a explosão deu um grande impulso ao consumo de petróleo, usado na propulsão dos grandes navios transatlânticos
e trens e, mais tarde, com a popularização do automóvel.
A produção de petróleo aumentou e expandiu-se pelo
mundo, mas permaneceu controlada por um pequeno
grupo de empresas que tinha o domínio da tecnologia de
exploração e refino, regulando a produção e a distribuição.

EUA e mais duas europeias, o cartel chamado as Sete
Irmãs, criado para disputar o mercado internacional. O
cartel, atuando de maneira integrada, tratou de eliminar
a concorrência e controlar o mercado mundial.
Como a oferta de petróleo estava descentralizada
em um número crescente de países, essas companhias
passaram a adotar concessões, sobretudo no Oriente
Médio. Os contratos de concessão, assinados por cem
anos ou mais, introduziram a estratégia do controle geográfico, determinando preços baixos para os países produtores e exportadores de petróleo fora do consórcio,
com apoio dos governos dos países desenvolvidos.

A organização da Opep e os
choques do petróleo
Nos anos 1950, o governo do Irã quebrou um acordo com uma empresa do Reino Unido e nacionalizou
as ações da companhia no Irã. Outros países produtores tomaram medidas idênticas, pondo fim ao domínio
absoluto do cartel. Paralelamente, empresas petrolíferas
menores passaram a conseguir espaço em mercados internacionais, reduzindo gradativamente o poderio econômico das Sete Irmãs.
Em 1960, alguns dos maiores exportadores mundiais
de petróleo – Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela – reuniram-se para criar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), com o objetivo
de coordenar a política petrolífera dos países-membros,
aumentando a renda obtida com o petróleo.
A Opep teve o importante papel político de enfraquecer o cartel das Sete Irmãs. Com o primeiro choque
do petróleo (forte aumento dos preços), em 1973, o papel de regulação do mercado foi transferido das Sete Irmãs para a Opep. A partir de então, o Oriente Médio
passou a ser visto como área prioritária das estratégias
geopolíticas mundiais.
Reservas de petróleo da Opep – 2011

ID/BR

Desvantagens dos biocombustíveis. A produção da
matéria-prima para os biocombustíveis exige o emprego de máquinas, insumos agrícolas (fertilizantes e agrotóxicos) e transporte, ou seja, elementos que necessitam
do petróleo ou de seus derivados, o que os torna uma
forma de energia menos “limpa”, além de reduzir a área
destinada à produção de alimentos.

Não Opep
18,67%

Opep
81,33%

As Sete Irmãs do petróleo
A atuação monopolista da Standard Oil foi questionada por seus concorrentes, durante mais de vinte anos,
na Justiça dos EUA, até que, em 1911, o Supremo Tribunal estadunidense ordenou a divisão da companhia
em 34 novas empresas independentes. Mais tarde, elas
compuseram, com outras duas grandes empresas dos

Venezuela 24,8%
Arábia Saudita 22,2%
República Islâmica do Irã 12,7%
Iraque 12,0%
Kuwait 8,5%
Emirados Árabes Unidos 8,2%

Líbia 3,9%
Nigéria 3,1%
Catar 2,1%
Argélia 1,0%
Angola 0,8%
Equador 0,6%

Fonte de pesquisa: Opec. Disponível em: <http://www.opec.org/opec_web/
en/data_graphs/330.htm>. Acesso em: 14 jul. 2012.
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Consequências dos choques do petróleo
Com a nacionalização dos principais mercados produtores de petróleo, as empresas petrolíferas mundiais
passaram a se especializar em algumas etapas da cadeia
produtiva e tiveram que estabelecer contratos com as
estatais dos países produtores e exportadores de óleo
cru para obter a matéria-prima de sua indústria.
Uma das principais consequências dos choques
do petróleo foi o surgimento de novas áreas produtoras, não pertencentes ao cartel. Além disso, a crise suscitou projetos de substituição energética – dos
combustíveis fósseis por fontes alternativas – e de conservação de energia.
No entanto, com o passar do tempo, os limites impostos pela Opep foram sendo desrespeitados por alguns países, o que enfraqueceu a organização, que em
2010 era formada por 12 países: Arábia Saudita, Argélia, Angola, Catar, Emirados Árabes Unidos, Equador,
Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria e Venezuela.

Ocupações militares motivadas
pelo interesse por petróleo
O petróleo tornou-se um elemento central para o interesse geopolítico das potências industriais.
Houve um novo choque do petróleo, ocorrido a
partir de 1999, resultado do aumento do consumo
mundial. A posse do petróleo e o controle geopolítico
ainda motivaram dois conflitos armados: a Primeira
Guerra do Golfo (1990) e a invasão do Iraque, chamada Segunda Guerra do Golfo (2003).

A Primeira Guerra do Golfo. Com o fim da Guerra
Irã-Iraque (1980-1989), o Iraque, endividado, passou
a pressionar a Opep a diminuir a produção de petróleo como forma de aumentar o preço, o que daria mais
recursos ao país para sua reconstrução. Mas o Kuwait,
com uma infraestrutura portuária muito melhor que a
do Iraque, aumentou sua produção, não seguindo as cotas da Opep.
Saddam Hussein, presidente do Iraque, iniciou então
uma guerra, anexando o Kuwait ao território iraquiano, em agosto de 1990. No início de 1991, forças militares de uma coalizão liderada pelos EUA invadiram o
Kuwait, na operação conhecida como Tempestade no
Deserto, pondo fim à ocupação iraquiana.
O controle da região pelas tropas estadunidenses
garantiu certa estabilidade na produção e na ação da
Opep. O Iraque ficou proibido de comercializar seu petróleo sem autorização direta da ONU, que apenas permitia a troca do petróleo por alimentos e remédios.
A Segunda Guerra do Golfo. Em março de 2003,
sob o pretexto de que Saddam Hussein apoiava o terrorismo internacional e possuía armas de destruição
em massa, tropas estadunidenses e inglesas invadiram
o Iraque.
Os EUA passaram a controlar as imensas reservas de
petróleo iraquianas. A guerra durou cerca de seis semanas e não teve o apoio da ONU. Vários países se posicionaram contra a guerra, como França, China e Rússia.
Saddam Hussein foi preso em 2004 e executado pelo
governo iraquiano em 2006.

Fontes de energia

Em 1973, um fato político levou ao primeiro choque do petróleo. A Guerra do Yom Kippur, entre Israel e nações árabes, envolveu vários países ocidentais,
inclusive os EUA, em ações de ajuda militar a Israel.
Em resposta, os árabes uniram-se, reduzindo a produção do petróleo e elevando os preços do barril em mais
de 70%, o que deu origem à maior crise do petróleo,
que afetou toda a economia mundial.
Desde então, os países produtores de petróleo tornaram-se controladores do mercado, pois as companhias petrolíferas perderam espaço diante das nações produtoras.
Em janeiro de 1979, um novo evento político – a
queda do xá (rei) Reza Pahlevi, no Irã, seguida da instalação de uma república islâmica, liderada pelo aiatolá
(chefe religioso) Khomeini – levou o mundo a um segundo choque do petróleo, com a paralisação da produção iraniana.
A Guerra entre Irã e Iraque, iniciada em 1980, agravou a situação, elevando o preço médio do barril. Tropas
do Iraque, que contavam com o apoio dos EUA e da URSS,
invadiram o vizinho Irã e não conseguiram derrubar o governo islâmico. A guerra estendeu-se por dez anos.

A atuação geopolítica no Cáucaso e na
América Latina
A região do Cáucaso, área de grandes reservas e de
produção petrolífera, uma das principais fornecedoras
para a Europa, EUA e Ásia, também tem sido palco de
conflitos envolvendo o petróleo. O controle dos oleodutos e gasodutos da região tem despertado grande interesse geopolítico; grandes potências, como a Rússia e os
EUA, têm apoiado alguns conflitos locais.
Os principais produtores de petróleo na América
Latina são Venezuela, México e Brasil, mas há reservas significativas no Equador e na Bolívia. Na última
década, um novo panorama nacionalista tem modificado a geopolítica dos recursos naturais na América
Latina. Algumas parcerias na construção de refinarias
(em Pernambuco, por exemplo) e gasodutos (Brasil-Bolívia) marcam uma nova fase nos anos 2000, buscando reverter a perda de controle das reservas naturais característica dos anos 1990, quando a adoção das
políticas neoliberais levou à privatização de empresas
petrolíferas (caso da Argentina) e de reservas de gás
(caso boliviano).
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Atividades
1. O elevado potencial de energia eólica na interface oceano-continente ocorre devido aos ventos regulares e constantes, que resultam das
diferenças térmicas e barométricas entre terra e mar.
2. Alternativa b.
a. INCORRETA. Os dados apresentados não condizem com a realidade brasileira. A produção
de petróleo é maior que a produção de energia nuclear, e a produção de gás natural é
menor do que a apresentada no gráfico.
b. C ORRETA. Quando se trata de oferta interna
de fontes de energia renováveis, o Brasil se
destaca, alcançando um percentual acima
da média mundial, que, em geral, é inferior
a 20%. Em relação à China, o carvão mineral é a sua principal fonte de energia.
c. INCORRETA. A China não é uma potência em
energia nuclear.
d. INCORRETA. Na matriz energética brasileira,
a energia nuclear contribui com aproximadamente 3%, um percentual bastante baixo
se comparado a outros tipos de fonte.
e. INCORRETA. O carvão mineral é uma das
fontes de energia menos utilizadas no
Brasil. Portanto, no gráfico, seu percentual
não poderia ser maior que o do petróleo.
3. Alternativa a.
a. CORRETA. As frases II e IV estão corretas.
b. INCORRETA. Embora a energia nuclear possa
ser considerada “mais limpa” do que a queima de carvão mineral e petróleo, o lixo produzido pelas usinas nucleares, se não forem
devidamente armazenados, podem causar
graves prejuízos ao meio ambiente. Além
disso, não se podem descartar os riscos de
acidentes nucleares.
c. INCORRETA. A atividade pede todas as alternativas corretas. Tanto a proposição IV como a II estão corretas.
d. INCORRETA. A proposição I não está correta.
As preocupações envolvendo a energia nuclear e os riscos para o meio ambiente nunca estiveram ausentes do debate internacional.
e. INCORRETA. A frase III não está correta.

1. (UFRJ)
A energia eólica
tem aumentado sua
participação entre
as alternativas não
poluentes de geração energética. Uma
das zonas preferenciais para o aproveitamento da energia
eólica são as áreas
costeiras.
Explique a razão do elevado potencial de geração de energia eólica na interface oceano-continente.
2. (Fuvest-SP) A representação gráfica abaixo diz respeito à oferta interna de
energia, por tipo de fonte, em quatro países.
OFERTA INTERNA DE ENERGIA, POR TIPO DE FONTE
Dados de 2007,
em %

1

2

3

Outras
fontes

5,8%

BRASIL

7,6%

EUA

23%

41,4%

45,2%

5%

CHINA

48,3%

23,7%

3%
65,7%

12,3%

40,8%

29,2%

19,0%

5,6%

ÍNDIA

24,4%

Nota: Os dados utilizados para o cálculo das porcentagens são baseados
em tEP (tonelada equivalente de petróleo).

Fonte: O Estado de S. Paulo. 1º set. 2010. Adaptado.

As fontes de energia 1, 2 e 3 estão corretamente identificadas em:
1

2

3

a)

petróleo

nuclear

gás natural

b)

gás natural

carvão mineral

fontes renováveis

c)

fontes renováveis

nuclear

carvão mineral

d)

petróleo

gás natural

nuclear

e)

carvão mineral

petróleo

fontes renováveis

3. (UEPB)

O acidente nuclear do Japão
Existem hoje cerca de 450 reatores nucleares, que produzem aproximadamente 15% da energia elétrica mundial. A maioria deles está
nos Estados Unidos, na França e no Japão e nos países da ex-União
Soviética. Somente no Japão há 55 deles. A "idade de ouro" da energia
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4. Alternativa b.
a. INCORRETA.
b. CORRETA. Todas as afirmativas estão corretas.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.
Fontes de energia

nuclear foi a década de 1970, em que cerca de 30 reatores novos eram
postos em funcionamento por ano. A partir da década de 1980, a energia nuclear estagnou após acidentes nucleares de Three Mile Island,
nos Estados Unidos, em 1979, e de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986.
Uma das razões para essa estagnação foi o aumento do custo dos reatores, provocado pela necessidade de melhorar a sua segurança [...] Temos agora o terceiro grande acidente nuclear, desta vez no Japão [...]
Goldemberg, José. O Estado de S. Paulo, 21 mar. 2011. Disponível em: <http://www.estadao.
com.br/estadaohoje/20110321/not_imp694870,0.php>.

A partir do histórico de problemas já causados pelo uso de energia nuclear e
mais precisamente com o referido acidente, podemos concluir que:
I. a polêmica acerca das vantagens e desvantagens bem como dos riscos
de se utilizar reatores nucleares, que estava um tanto esquecida, certamente voltará a ser tema de preocupação e discussão da comunidade
internacional.
II. a energia nuclear não é totalmente segura, como afirmavam seus defensores, e mesmo com os investimentos na segurança é impossível prever toda
e qualquer espécie de acidentes com reatores.
III. a política nuclear em nada deve ser alterada, pois o aquecimento global
justifica sua utilização e ampliação visto ser menos danosa ao ambiente
que a queima do carvão e petróleo que produz dióxido de carbono, que é o
vilão do efeito estufa.
IV. a reavaliação na escolha da matriz energética é importante para os países
que dispõem de outras opções menos perigosas que a energia nuclear para
a produção de eletricidade, tais como as energias renováveis, a exemplo da
hidrelétrica, da eólica e da energia de biomassa.
Está(ao) CORRETA(S) apenas a(s) proposição(ões):
a) II e IV.
c) IV.
e) III e IV.
b) III.
d) I, II e IV.
4. (Unirio-RJ)

A atual matriz energética mundial é composta de 79% de fontes não
renováveis de carbono fóssil (petróleo, carvão e gás natural) e de 21% de
fontes renováveis e energia nuclear. A escalada dos preços do petróleo
em decorrência da disputa pelas principais áreas produtoras, a perspectiva de escassez do produto e a necessidade de estabelecer programas
para a redução de emissões de gases que prejudiquem o meio ambiente
têm levado muitos países a pensar em uma nova fonte energética mais
limpa e renovável.
Piquet, Rosélia. Novos investimentos no Brasil: continuidade e rupturas. In: Cadernos
IPPUR/UFRJ. Rio de Janeiro: v. XXI, n. 1, 2007.

I. O petróleo apresenta uma localização restrita; a biomassa, em tese, pode
ser encontrada em todo lugar o que lhe confere um papel “revolucionário”
na geopolítica internacional, representando muito mais do que, apenas,
uma tendência energética.
II. O Brasil apresenta-se em posição vantajosa por ser o maior produtor do
mundo de energia, a partir da biomassa, e por apresentar uma enorme capacidade de expansão da produção.
III. O biocombustível pode cumprir, em futuro próximo, o papel de símbolo de
uma nova tecnologia energética, capaz de promover uma profunda reestruturação nas formas de organização e de distribuição espacial da produção
mundial.
Assinale, se está(ao) CORRETA(S):
a) somente a afirmativa I.
b) as afirmativas I, II e III.
c) somente a afirmativa III.
d) somente as afirmativas I e III.
e) somente a afirmativa II.
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As revoluções industriais
A Divisão Internacional do
Trabalho (DIT) e as trocas
desiguais
Existe hoje o que se chama economia mundial, ou seja, um sistema de relações de produção e de relações de troca que envolve o mundo
todo. Nesse cenário, em que a integração econômica do mundo se baseia na existência de países industrializados e suas respectivas áreas de
influência, podemos identificar uma Divisão In‑
ternacional do Trabalho (DIT): alguns países
exportam produtos agrícolas e importam manufaturas, enquanto outros exportam manufaturas
e tecnologia.

A DIT e a organização do
espaço mundial
A DIT marcou a organização do espaço sob o
capitalismo. As relações centro-
periferia foram,
em grande parte, fundamentadas pela divisão
entre os países industriais e os países primários
exportadores. Alguns desses países se tornaram
muito especializados em poucos produtos. Foi
o caso de alguns países africanos − algodão, no
Chade; cacau, na Costa do Marfim; diamantes, na
Zâmbia; etc. Essa característica tornou a economia de tais países muito dependente dos preços
internacionais desses produtos, o que os inseriu
na DIT em condições de desvantagem. A DIT, no
entanto, não é inalterável; ela se modifica de acordo com a conjuntura internacional.
Podemos identificar quatro momentos centrais
em relação à DIT.
Na Primeira Revolução Industrial, o papel principal das colônias foi o de fornecedor de
matérias-primas e consumidor dos produtos industrializados.
A Segunda Revolução Industrial marcou um
período de redivisão do mundo, pois novas potências se formaram (Alemanha e EUA) e passaram a partilhar o mundo colonial. A periferia do
sistema capitalista tornou-se área para a exportação dos capitais e atuação dos monopólios.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a
formação do bloco socialista, uma nova DIT se
apresentou. Novos interesses geopolíticos prevaleceram no conflito entre o capitalismo e o socia-

lismo, expressando-se sob a forma de ajuda dos
EUA e da URSS (empréstimos, investimentos, melhores condições para o comércio) aos países de
seu bloco. Esse processo possibilitou a industrialização de outros países da periferia do sistema.
A Terceira Revolução Industrial transformou
novas áreas do globo em fornecedoras de tecnologia, enquanto outras passaram a ser fabricantes
de produtos com menor tecnologia. Surgiu, assim, uma nova DIT: de um lado, fornecedores de
matérias-primas e de produtos intensivos em mão
de obra; de outro, fornecedores de produtos intensivos em tecnologia.

A Primeira Revolução Industrial
A Primeira Revolução Industrial foi um processo de transformações técnicas, econômicas e
sociais ocorrido entre o final do século XVIII e o
início do século XIX. Suas principais características foram o uso do vapor como fonte primordial
de energia e a produção mecanizada. Isso possibilitou a substituição das manufaturas pelas fábricas
no processo de produção capitalista.
As Grandes Navegações e o gigantesco incremento do comércio formaram um mercado mundial que criou as condições iniciais para que se
desencadeasse a Revolução Industrial. A Inglaterra assumiu a liderança desse processo, em grande parte devido aos capitais acumulados na fase
do seu capitalismo comercial e ao fato de contar
com boas condições naturais. O minério de ferro
e o carvão ofereceram à indústria de máquinas as
matérias-primas e as fontes de energia necessárias
ao seu desenvolvimento.
A indústria do algodão deu o tom da mudança.
A Inglaterra queria produzir tecidos mais baratos,
principalmente para exportá-los para as colônias.
Até 1770, mais de 90% das exportações britânicas
de tecidos de algodão eram destinadas às colônias,
em especial às africanas.
A Inglaterra e outros países que se industrializaram, como a França, a Bélgica e a Holanda
(cujo nome oficial é Reino dos Países Baixos), levaram outras regiões do mundo a se articular de
acordo com seus interesses industriais, tanto na
produção como no consumo. A influência da indústria na produção mundial sofreu uma expansão geográfica.
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A Segunda Revolução Industrial
Após o intenso crescimento da produção mundial ocorrido com a Primeira Revolução Industrial,
o capitalismo inglês, em meados do século XIX, passou por uma fase de crise de superprodução. Entre
as soluções encontradas, destacam-se o avanço nos
transportes, como a locomotiva e o navio a vapor, e a
expansão geográfica da Revolução Industrial para outros países da periferia do sistema capitalista.
No final do século XIX, uma nova crise levou à criação de tecnologias que ampliassem os lucros, o que
desencadeou a Segunda Revolução Industrial, liderada pela Alemanha e pelos Estados Unidos. A característica marcante da Segunda Revolução Industrial foi
a apropriação da ciência e da técnica como maneira de
auxiliar o processo de acumulação de capital.
Destacam-se os avanços científicos em quatro campos fundamentais: eletricidade, aço, petróleo e mo‑
tor a explosão.
As principais características da Segunda Revolução
Industrial foram:
 as inovações técnicas passaram a desempenhar
um papel central nas empresas capitalistas, como
o caso da indústria automobilística;
 o grande desenvolvimento da indústria levou a
produção a concentrar-se em empresas cada vez
maiores; criaram‑se trustes, cartéis e holdings, associações que exerciam grande superioridade sobre os concorrentes;
 o papel dos bancos e das bolsas de valores tornou
‑se central no desenvolvimento do capitalismo,
pois essas instituições possibilitaram a fusão entre
o capital bancário (dinheiro de depósitos, etc.) e o
capital industrial (máquinas, prédios, etc.);



as exportações de capital adquiriram uma importância central no capitalismo, diferentemente do
ocorrido durante a Primeira Revolução Industrial,
quando as exportações de mercadorias eram mais
importantes.

A Terceira Revolução Industrial

As revoluções industriais

Várias características gerais da Primeira Revolução
Industrial podem ser mencionadas. A produção passou
a ser realizada em grandes unidades fabris, com o predomínio de uma intensa divisão do trabalho. Isso criou
condições para o barateamento de preços e a expansão
do mercado.
Houve uma separação entre o capital e o trabalho.
Na pequena produção mercantil, as formas artesanais
da manufatura eram dominantes, e o produtor, o comerciante e o proprietário dos meios de produção eram
a mesma pessoa. Na estrutura industrial, o trabalhador não é mais possuidor de meios de produção, sendo
obrigado a vender a sua força de trabalho como mercadoria. Essa é a principal característica do modo de pro‑
dução capitalista.
Houve enorme concentração da produção industrial
em centros urbanos. Na Grã-Bretanha, surgiram grandes cidades industriais, como Lancashire, Manchester,
Birmingham e Glasgow, entre outras.

A Terceira Revolução Industrial, também conhecida como revolução técnico‑científica, teve início na
segunda metade do século XX. A crise dos anos 1930
levou o capitalismo a desenvolver novas tecnologias, que foram em grande parte aplicadas na Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, essas tecnologias tiveram uso civil, como as inovações no setor
farmacêutico e químico, no campo da informática e
na agricultura – fertilizantes, defensivos e máquinas
agrícolas –, que foram amplamente aplicadas em várias partes do globo.
Na América Latina, a instalação das empresas multinacionais marcou um período de desenvolvimen‑
tismo, fundamental para a entrada de alguns países,
como o Brasil e a Argentina, em uma nova DIT.
Com a crise dos anos 1970, acentuada pelos choques do petróleo de 1973 e 1979, surgiu uma nova
necessidade de desenvolvimento tecnológico. O Japão, com o intenso uso de novas tecnologias para
aumentar a lucratividade, tornou‑se líder nesse momento. Houve uma nova expansão geográfica do capitalismo industrial em direção ao Oriente ( Japão,
China, “Tigres asiáticos”). Surgiu um novo tipo de
organização do trabalho, muito mais produtivo, denominado toyotismo.
A Terceira Revolução Industrial liga‑se ao desenvolvimento dos ramos da robótica, da biotecnolo‑
gia, da indústria aeroespacial e das tecnologias da
informação.
As novas tecnologias, além de permitirem o aumento da produção de alimentos, a melhoria das
condições sanitárias e de saúde, a redução das taxas
de mortalidade, etc., tornaram o trabalho mais produtivo, aumentando o rendimento das colheitas e da
produção industrial e melhorando a eficiência do setor de serviços, possibilitando o crescimento econômico. No entanto, elas não representam a solução de
todos os problemas da humanidade, uma vez que a
produção tecnológica se dá de forma muito desigual.
Enquanto países com alto grau de tecnologia mantêm boas condições de vida e de desenvolvimento,
os países que se inserem de forma submissa na DIT
veem crescer ainda mais as desigualdades internas e
externas. O uso de tecnologia importada muitas vezes pode levar ao desemprego, provocando o aumento da pobreza nesses países.
69

TCG_VU_LA_CADERNO_REVISAO_068A071.indd 69

28/02/14 10:24

Atividades
1.
1. Alternativa d.
a. CORRETA. O centro da economia mundial é composto de
países da América do Norte, Europa e Ásia, que detêm o
processo de produção e distribuição de tecnologias.
b. CORRETA. Pode-se dizer que o Brasil, a Rússia, a Índia, a
China e a África do Sul (BRICS) são exemplos de países
ainda dependentes de tecnologia, mas que alcançaram
uma posição socioeconômica intermediária.
c. CORRETA. A Inglaterra destacou-se durante o imperialismo
europeu do século XIX, mas perdeu a hegemonia política e
econômica para os Estados Unidos após a Primeira Guerra
Mundial.
d. INCORRETA. A Divisão Internacional do Trabalho tende,
sim, a expressar as diferentes fases históricas do sistema
capitalista. A partir de meados do século XVIII, o mundo
dividiu-se em países industrializados, fornecedores de
produtos industriais, e países não industrializados, exportadores de matéria-prima. A Segunda Divisão
Internacional do Trabalho ocorreu na fase do capitalismo
financeiro: com a chegada das multinacionais aos países
emergentes, estes passaram também a exportar produtos
industriais, alterando a antiga relação comercial existente. Com a globalização, o mundo vive uma nova etapa da
DIP: a tecnologia industrial dos países emergentes está 2.
aquém da dos países que compõem o centro da economia
mundial.
e. CORRETA. A economia de boa parte das nações emergentes é sustentada pela comercialização de matérias-primas
e produção e exportação de produtos manufaturados.
2. Resposta: 2 + 4 + 16 = 22.
01. INCORRETA. O cercamento de terras comunais contribuiu
para a Revolução Industrial na medida em que dificultou
a vida dos trabalhadores do campo, obrigando-os a migrar para as grandes cidades em busca de ocupação nas
fábricas. Entretanto, em vez do trabalho servil, adotou-se
o sistema de trabalho assalariado.
02. CORRETA.
04. CORRETA.
08. INCORRETA. O objetivo não era atender às necessidades
básicas da população, e sim ter uma produção em larga
escala para exportar o excedente e obter maior lucro.
16. CORRETA.
3. Alternativa d.
a. CORRETA.
3.
b. CORRETA.
c. CORRETA.
d. INCORRETA. Um dos maiores problemas enfrentados por
organizações ou pessoas comuns que realizam negócios
ou transações financeiras pela internet é a segurança dos
dados. De acordo com um cálculo realizado pela Microsoft
em 2013, os prejuízos causados por vírus, por roubo de
identidade e por vazamento de dados são, ao todo, de 23
bilhões por ano. Além disso, não houve maior controle e
regulação da especulação financeira. Como exemplo disso,
é possível citar a crise imobiliária de 2008.
e. CORRETA.
4. F - F - V - V - V.
a) FALSA. A reciclagem de lixo é recente no Brasil e ainda
pouco significativa em relação à quantidade de lixo gerado.
b. FALSA. Boa parte do lixo produzido no Brasil é ainda
4.
depositada em lixões, a céu aberto.
c. VERDADEIRA.
d. VERDADEIRA.
e. VERDADEIRA.
1

(Uespi) Com relação ao tema Divisão Internacional do Trabalho, são feitas as
considerações a seguir. Uma delas, no entanto, NÃO corresponde à realidade.
Assinale‑a.
a) O centro da economia mundial representa o local do poder de comando,
sendo predominantes as atividades de controle do excedente das cadeias
produtivas, assim como de produção e difusão de novas tecnologias.
b) Um pequeno bloco de economias de mercado, apesar de ser dependente
de tecnologia, conseguiu alcançar uma posição socioeconômica intermediária, mas ainda permanece dominado pela estrutura de poder de coman‑
do decorrente do centro capitalista mundial.
c) A combinação entre o poder militar e as formas superiores de produção na
Inglaterra possibilitou a este país uma posição de hegemonia na economia
mundial ao longo do século XIX.
d) A Divisão Internacional do Trabalho não tende a expressar diferentes fases
da evolução histórica do sistema capitalista e, sim, as diferentes etapas da
especialização dos trabalhadores, sobretudo nas indústrias.
e) As dificuldades de acesso à segunda Revolução Industrial e Tecnológica
tornaram bem mais complexas as possibilidades de transição de nações
periféricas para as nações do centro capitalista.
(UEM-PR) Sobre o longo processo de formação do capitalismo, forma de or‑
ganização econômica e social predominante no mundo atual, assinale a(s)
alternativa(s) CORRETA(S).1
01. A revolução industrial, do final do século XVIII, foi caracterizada pelo
processo de cercamento das terras comunais e pela utilização do traba‑
lho servil na Inglaterra.
02. A chamada segunda revolução industrial, ocorrida na segunda metade
do século XIX, foi marcada pela expansão ferroviária, pela descoberta da
eletricidade e pela invenção do motor a explosão, com a utilização do pe‑
tróleo como combustível.
04. Segundo a teoria marxista, o desenvolvimento do capitalismo levou ao sur‑
gimento de duas classes sociais distintas: os detentores dos meios de produ‑
ção, a burguesia; e aqueles que vendem sua força de trabalho, o proletariado.
08. A produção em larga escala, principal motivador da revolução industrial,
tinha como objetivo primordial satisfazer as necessidades básicas de ali‑
mentação e de vestuário da população inglesa.
16. Segundo Karl Marx, a especialização do trabalho, acentuada na industria‑
lização, fez com que o trabalhador perdesse o domínio sobre o produto
de seu próprio trabalho.
(Unirio-RJ) A comunicação por satélite, a fibra ótica e a telefonia digital ace‑
leram a globalização contemporânea por meio das redes globais de comuni‑
cação. A respeito dessas inovações e sua disponibilidade prática, é INCORRETO afirmar que:
a) deram margem à multiplicação dos fluxos de capital e à criação de novos
produtos financeiros.
b) afetaram o modo de vida das pessoas, a relação entre os sistemas produti‑
vos e as formas de sociabilidade.
c) criaram novas rotinas na vida cotidiana de grande parte da população
mundial.
d) permitiram o maior controle, regulação e segurança dos negócios e da es‑
peculação financeira.
e) revolucionaram as técnicas produtivas e as formas de organização das em‑
presas públicas e privadas.
(UFPB) Durante muito tempo na história da humanidade, a produção de lixo
foi pequena. No entanto, a partir da primeira Revolução Industrial, com o
início dos processos de industrialização e urbanização, a produção de lixo
aumentou substancialmente.
Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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5. (Unemat-MT) Em relação às fases do capitalismo e suas características, enu‑
mere a segunda coluna de acordo com a primeira.
Coluna I – Fases do Capitalismo
I. Comercial
II. Industrial
III. Financeiro
Coluna II – Características
 (
Segunda Revolução Industrial ou Tecnológica, o capitalismo se tornou
monopolista. Empresas ou países monopolizaram o comércio; os bancos
adquiriram cada vez mais importância; o capital financeiro passou a do‑
minar e a controlar a economia dos países; domínio das transnacionais.
 (
Ressurgimento dos Centros urbanos e intensificação do comércio; acu‑
mulação de recursos; inovações nos transportes marítimos, nos arma‑
mentos e nas técnicas de navegação; expansão comercial do final do
século XIV e início do século XV.
 (
Forte mecanização, abrangendo diversos setores da economia. As fábri‑
cas empregavam grande número de trabalhadores.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) III, II e I.
c) III, I e II.
e) I, III e II.
b) I, II e III.
d) II, I e III.

5. Alternativa c.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. CORRETA. A primeira fase do capitalismo,
também chamada de capitalismo comercial,
iniciou-se entre fins do século XIV e início
do século XV com a expansão comercial e
cultural de certos países europeus para outros territórios até então desconhecidos.
Essa expansão decorreu graças a uma série
de transformações políticas, culturais e tecnológicas na Europa Ocidental, em período
anterior, que culminou nas Grandes
Navegações. A segunda fase do capitalismo,
ou capitalismo industrial, ocorreu com a
Revolução Industrial, protagonizada pela
Inglaterra. Durante esse período, as indústrias, altamente mecanizadas, substituíram
as pequenas oficinas, e a mão de obra foi
utilizada de forma intensiva. O capitalismo
financeiro, por sua vez, marcou uma nova
fase desse sistema: houve a expansão das
indústrias para outros países, a disputa acirrada entre as grandes potências por mercados consumidores e por matéria-prima barata, e a participação direta ou indireta dos
bancos na produção industrial.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.

As revoluções industriais

Considerando o exposto e a literatura sobre o tema, identifique as afirmati‑
vas CORRETAS.
 (
A produção de lixo nas grandes metrópoles brasileiras aumentou signifi‑
cativamente com a industrialização a partir dos anos de 1950, porém hou‑
ve um aumento na mesma escala nos processos de reciclagem desse lixo.
 (
A maior parte do lixo produzido no Brasil é depositada corretamente em
aterros sanitários, construídos a partir de projetos de engenharia que im‑
pedem a contaminação do solo e das águas.
 ( A decomposição da matéria orgânica presente no lixo produz um líqui‑
do escuro e ácido denominado de chorume, que, se não tratado corre‑
tamente, pode infiltrar‑se no subsolo e contaminar o lençol freático.
 (
A parte orgânica do lixo doméstico, composta principalmente de restos
de alimentos, pode ser transformada em adubo orgânico através de usi‑
nas de compostagem.
 (
O lixo urbano não coletado pode ser carreado para os cursos d’água que
cruzam as cidades diminuindo consideravelmente sua vazão, o que pode
ocasionar, em períodos chuvosos, graves enchentes.

6. Alternativa b.
a. INCORRETA. Sem intensos fluxos pendulares.
b. CORRETA.
c. INCORRETA. Independe do predomínio de empregos no setor industrial de base.
d. INCORRETA. Independe do setor quaternário.

6. (Uerj)

De Karl Marx a Max Weber, a teoria social clássica acreditava que
as grandes cidades do futuro seguiriam os passos industrializantes de
Manchester, Berlim e Chicago – e, com efeito, Los Angeles, São Paulo e
Pusan (Coreia do Sul) aproximaram‑se de certa forma dessa trajetória.
No entanto, a maioria das cidades do hemisfério sul se parece mais com
Dublin na época vitoriana, que, como enfatizou o historiador Emmet
Larkin, não teve igual em meio a “todos os montes de cortiços produzi‑
dos pelo mundo ocidental no século XIX, uma vez que os seus cortiços
não foram produto da Revolução Industrial”.
Davis, Mike. Adaptado de Planeta favela. São Paulo: Boitempo, 2006.

De forma diferente do que ocorreu nos países desenvolvidos, o crescimento das ci‑
dades na maior parte dos países subdesenvolvidos está relacionado ao processo de:
a) periferização da atividade industrial, com intensos fluxos pendulares.
b) urbanização fundamentada no setor terciário, com alto nível de informalidade.
c) favelização nas periferias, com predomínio de empregos no setor indus‑
trial de base.
d) metropolização em um ponto do território, com população absorvida pelo
setor quaternário.
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Características gerais
da industrialização
Tipos de indústria
As indústrias costumam ser classificadas de acordo com vários critérios. Entre eles, os mais comuns
são o tipo de tecnologia empregada e a finalidade da produção.

Tipo de tecnologia empregada
Indústrias tradicionais. São geralmente as mais antigas e caracterizam-se por maior uso de mão de
obra e baixos índices de automatização e de investimentos em ciência e tecnologia. Exemplos: têxteis, de
vestuário, de calçados, de alimentos, de bebidas e de móveis.
Indústrias modernas. Têm maior quantidade de capital investido e métodos de produção com uso
intensivo de máquinas modernas. Utilizam número menor de trabalhadores, mas a mão de obra costuma ser bastante qualificada. Exemplos: automobilística, química e eletrônica.
Indústrias de ponta. Também conhecidas como indústrias de alta tecnologia ou high tech, caracterizam-se por vultosos investimentos em ciência e tecnologia, uso de mão de obra altamente qualificada e
produção de recursos tecnológicos sofisticados. Exemplos: microinformática, aeronáutica, aeroespacial
e tecnologia da informação. Essas empresas aplicam as mais recentes descobertas da ciência, como a nanotecnologia (em fábricas de microprocessadores – microchips – e componentes de informática) e a biotecnologia (em medicamentos e no setor de alimentos).

Finalidade da produção
Segundo esse critério, as indústrias são classificadas em indústrias de beneficiamento, extrativa, de construção civil e de transformação, sendo esta última a mais importante e numerosa do grupo.
A transformação industrial ocorre em vários momentos, desde a extração dos bens da natureza até o
consumo final. Por isso, essa modalidade industrial é subdividida em:
Indústrias de bens de produção ou de base. Transformam matéria-prima em produtos que serão
utilizados nas indústrias de bens intermediários e de bens de consumo. Exemplos: siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas e as de material elétrico.
Indústrias de bens intermediários ou de bens de capital. Fabricam máquinas, equipamentos e instrumentos necessários às outras indústrias. Exemplos: fábrica de motores, ferramentas, equipamentos, autopeças, etc.
Indústrias de bens de consumo (ou leve). São aquelas cuja produção se destina à população em
geral. Os bens de consumo podem ser duráveis (móveis, eletrodomésticos, automóveis, etc.) ou não duráveis (alimentos, bebidas, remédios, cosméticos, produtos têxteis, etc.).

Fatores locacionais e distribuição espacial
A localização de uma indústria está relacionada à busca de vantagens que lhe confiram melhores condições em relação à concorrência. Assim, quanto menores os custos de produção, mão de obra, impostos,
transporte e ausência de exigências ambientais, maiores as possibilidades de lucro.

Incentivos governamentais e
guerra fiscal
Incentivos governamentais, como doação de terrenos, obras de terraplanagem para a implantação
das fábricas, financiamentos a juros reduzidos, etc., estimulam a implantação de indústrias nos estados
e municípios porque elas trazem benefícios como aumento da arrecadação de tributos e maior oferta de
empregos. Além disso, as indústrias exercem efeito atrativo sobre outras empresas da cadeia produtiva.
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Por isso, as administrações municipais e estaduais, para atraí-las, chegam a reduzir impostos – uma manobra conhecida no Brasil como guerra fiscal.

Importância da localização da indústria

Características gerais da industrialização

A presença de determinados tipos de indústria é fundamental para a formação
do parque industrial de um país.
A indústria siderúrgica, por exemplo, oferece condições de instalação de outras
indústrias de transformação, que, por sua vez, tornam viável a vinda de mais indústrias. As indústrias de bens de produção, como as mineradoras, têm de estar
perto das matérias-primas. As siderúrgicas, que dependem dos produtos das mineradoras, precisam estar próximas dessas empresas ou dos centros de distribuição, como portos, estradas e terminais ferroviários.
A localização das indústrias de bens intermediários é condicionada à proximidade de outras empresas que utilizam seus produtos; se forem voltadas para o
mercado externo, a proximidade de portos passa a ser uma importante vantagem
competitiva.

Características das grandes indústrias globais

As quinhentas multinacionais mais poderosas por valor de mercado - 2010
180°

135°O

90°O

45°O

0°

45°L

90°L

135°L

ID/BR

As indústrias globais, ou mundiais, são aquelas que têm filiais em vários países
e que, mesmo sendo independentes entre si, atuam de maneira combinada, visando aumentar os lucros e o seu posicionamento nos mercados.
A atuação de uma empresa em escala global movimenta enorme volume
de capital, o que permite o investimento de parte de seus lucros em pesquisa
tecnológica. Isso leva ao aumento da sua eficiência econômica e a uma constante
renovação de seus produtos.
Muitas empresas globais atuam em diversos ramos da economia, além do industrial. O mais comum é que elas se associem aos setores comercial e financeiro.
Um exemplo são as indústrias automobilísticas, que criam bancos próprios para
financiar a compra de seus automóveis. Muitas vezes, parte do lucro das empresas
é investido na compra de ações de empresas concorrentes.
A força dessas empresas globais é tamanha que o valor da produção de algumas
delas é superior ao Produto Interno Bruto (PIB) de alguns países.

180°

OCEANO GLACIAL ÁRTICO
Círculo Polar Ártico

CANADÁ
886

UE (27)
5 204

ESTADOS
UNIDOS
8 639
Trópico de Câncer

JAPÃO
1 443

CHINA
1 752

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO
OCEANO
PACÍFICO

REINO
UNIDO
1 653

BRASIL
765

ALEMANHA
824
Círculo Polar Antártico

FRANÇA
1 229
SUÍÇA
804

0°
Meridiano de Greenwich

Equador

45°N

OCEANO
ÍNDICO
Trópico de Capricórnio

OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO

45°S

Valor de mercado
(bilhões de dolares)
8 639
5 204
1 750
500
20

0

3 105

6 210 km

1 cm – 3 105 km

Fonte de pesquisa: Durand, M. F. et al. Atlas de la mondialisation: comprendre l'espace mondial contemporain. Paris: Sciences Po, 2010. p. 49.

73

TCG_VU_LA_CADERNO_REVISAO_072A075.indd 73

28/02/14 10:23

Atividades
1. (UFRJ)

Redes sociais e redes empresariais
No mundo globalizado, a mobilidade das pessoas e das empresas tende
a aumentar. Essa mobilidade depende de redes que se estabelecem entre
distintas localizações. Os gráficos a seguir mostram a distribuição de empresas e de pessoas originárias do Brasil nas diversas regiões do mundo.
Principais empresas brasileiras no exterior - 2008
Oriente Médio
2%
África
9%

Oceania
2%
América Central e do Sul
42%

Ásia
11%

2. Resposta: 1 1 8 1 64 5 73.
01. C ORRETA. Industrialização e urbanização
estão fortemente interligadas.
02. INCORRETA. Em sua maioria, os países em
fase de urbanização acelerada, ou países
emergentes, investem pouco na educação e
na qualificação profissional da população.
04. INCORRETA. Indústria e produção agrícola
estão cada vez mais conectadas e interdepentes.
08. C ORRETA. Os investimentos estrangeiros
em países pobres ou em desenvolvimento
são uma constante no mundo atual.
16. INCORRETA. Não se estruturam na produção agrícola.
32. INCORRETA. África do Sul não se encontra
num patamar de superioridade em relação
ao Brasil.
64. C ORRETA. As transnacionais estão por todo
o mundo.

Europa
20%

América do Norte
14%

Brasileiros residentes no exterior - 2009
África
1%
Ásia
9%

Oriente Médio
1%

Oceania
1%

Europa
27%

América Central e do Sul
17%

América do Norte
44%

Fonte: Valor Econômico, 2009; MRE, 2009.

1. a. Graças à emergência do Brasil como potência regional no continente sul-americano,
existe um empenho por parte do Estado em
promover acordos comerciais, uniões aduaneiras e uma política financeira que favoreça a mobilidade das empresas brasileiras na
América do Sul. Como exemplo, podem ser
citados os acordos preferenciais no
Mercosul, financiamentos do BNDES e os
acordos diplomáticos multilaterais.
b. A s redes sociais têm um papel importante
na vida de pessoas que se estabelecem em
outros países, já que, por meio delas, podem-se criar vínculos entre os migrantes,
facilita-se a inserção de um novo membro
no país de destino, e os migrantes podem
continuar participando de questões relacionadas a seu país de origem.

Fonte: Valor econômico, 2009, MRE, 2009.

a) Explique o papel do Estado na expansão das redes empresariais brasileiras
na América do Sul.
b) Relacione o papel das redes sociais com o grande percentual de brasileiros
residentes nos Estados Unidos.
2. (UFSC) Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) sobre as características
dos países em fase de industrialização acelerada.1
01. Uma forte arrancada industrial é seguida sobretudo por uma intensa urbanização, privilegiando a lógica da acumulação capitalista e criando desigualdades urbanas locais.
02. Uma característica comum é a mão de obra qualificada, fruto de investimentos em educação e alta automação, exigindo, portanto, menos treinamento para os trabalhadores urbano-industriais.
04. Nesses países a agricultura não se subordina à indústria, pois esta tem
seus próprios meios de conseguir matérias-primas vitais para a produção.
08. Parcela significativa desses países têm necessidade de atrair investimentos estrangeiros devido ao seu alto grau de dependência para alavancar
seus processos de desenvolvimento econômico e social.
16. Esses países estruturam-se sobre a produção agrícola que utiliza modernas técnicas de produção em todos os setores.
32. Esses países, como o Brasil, expandem-se nos mesmos moldes dos países capitalistas industriais mais avançados, dominando econômica e politicamente os países mais atrasados, como China, Canadá e África do Sul.
64. Em seus territórios nacionais há grande concentração de empresas transnacionais, inclusive bancos estrangeiros atuantes.
1

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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3. Alternativa c.
a. INCORRETA. Alguns fatores que podem explicar a agloComo a economia capitalista caracteriza-se pela propriedade privada
meração de fábricas em certas regiões são disponibilido capital, os proprietários organizam seus negócios em condições de
dade de mão de obra barata e de infraestrutura, proximidade com o mercado consumidor ou com fornecedoconcorrência. Todos procuram maximizar seus lucros, diminuindo os
res, preço dos terrenos, etc.
custos de produção e ampliando seus mercados. [...] A concorrência tem
início quando os empresários tomam decisões relativas à localização das b. INCORRETA. As opções de localização são várias.
Conforme se pode deduzir do texto, a escolha
suas fábricas. A opção por determinado lugar é o elemento inicial que c. CdaORRETA.
localização pode ser fundamental para o sucesso ou o
pode definir o sucesso ou o fracasso de um empreendimento.
fracasso da atividade industrial.
Magnoli, D.; Araujo, R. Geografia: a construção do mundo. São Paulo: Moderna, 2005.
d. INCORRETA. Vantagens locacionais são aquelas oferecidas
por um determinado local para a instalação de indústrias.
A teoria básica da localização industrial está contida na seguinte afirmativa:
Essas vantagens podem ser: abundância de matéria-prima,
a) Uma fábrica atrai outra fábrica devido às vantagens da aglomeração.
energia, tecnologia, etc. Portanto, a produção em série e
b) O espaço geográfico oferece poucas opções de localização.
vantagens locacionais não estão diretamente relacionadas.
c) A melhor localização reduz o tempo e os custos de produção.
e. INCORRETA. Graças ao avanço tecnológico em setores,
por exemplo, de transporte e de comunicação, houve
d) A produção em série estimula as vantagens locacionais.
maior desconcentração industrial.
e) A concentração industrial é fortalecida pelo avanço tecnológico.

4. (Fuvest-SP) As novas formas de organização da produção industrial foram 4. a. A produção fordista caracteriza-se pela produção em linha de montagem, com tarefas repetitivas e produção
chamadas por alguns autores de pós-fordismo, para diferenciá-las da produem massa. Já na pós-fordista, a produção é regulada a
ção fordista.
partir de tarefas diárias, pouco estoque e diversificação
a) Apresente dois aspectos do processo industrial fordista e dois do pós-fordista.
e terceirização em altos níveis.
b) Caracterize o espaço industrial no fordismo e no pós-fordismo.
b. D
 urante o período fordista, o espaço industrial era domi5. (FGV)

[...] A ideia subjacente a este sistema é que as partes utilizadas
numa linha de montagem deverão ser fornecidas imediatamente à
medida que são utilizadas, exatamente como ocorre com as merca- 5.
dorias expostas nas prateleiras dos supermercados, que são repostas
quase simultaneamente ao ato de compra.
Kagami, Mitsuhiro. Revista de Administração de Empresas. Washington, set./out. 1993.

Integrantes da organização do espaço industrial, os processos de produção
relacionam-se a sistemas como o enunciado acima. Este é o:
a) keynesianismo, desenvolvido nos países emergentes.
b) fordismo, característica atual dos países do Primeiro Mundo.
c) taylorismo, vigente nos países do Terceiro Mundo.
d) just-in-time, implantado nos países do Primeiro Mundo.
e) welfare state, predominante nos países do Terceiro Mundo.
6. (PUC-MG) Com o avanço do processo de globalização, a industrialização
estendeu-se a vários países e regiões do mundo, levando à superação do modelo clássico da Divisão Internacional do Trabalho, em que cabiam aos países
ricos a produção e a exportação de manufaturados e aos países pobres a produção e a exportação de matérias-primas. No modelo atual, há uma tendência
clara de deslocamento de alguns tipos de indústrias para países periféricos,
atendendo a interesses econômicos e estratégicos das grandes corporações.
São exemplos de indústrias que, no processo de desconcentração industrial,
privilegiaram sua localização em alguns países periféricos da Ásia e América
Latina, EXCETO:
a) indústrias de base, como as siderúrgicas, metalúrgicas ou petroquími- 6.
cas, pelas vantagens locacionais oferecidas próximo às áreas produtoras
das matérias-primas.
b) indústrias de bens de consumo não duráveis ou semiduráveis, como as
indústrias de alimentos, bebida ou de vestuário, em virtude da elevada
disponibilidade de mão de obra barata e da proximidade dos mercados
consumidores.
c) indústrias de alta tecnologia, vinculadas a setores como a informática, telecomunicação por satélites e produtos aeroespaciais, que exigem mão de
obra altamente qualificada e vinculação estreita com grandes centros de
pesquisa e universidades.
d) indústrias de bens de consumo duráveis como móveis, eletrodomésticos e
automóveis, que, apesar de destinarem-se a um mercado consumidor mais
amplo, favoreceram-se de benefícios fiscais e de parcerias locais.

Características gerais da industrialização

3. (Unirio-RJ)

nado por grandes fábricas e almoxarifados, que exigiam
processos de controle complexos. No pós-fordismo, verifica-se a desconcentração espacial, entregas diárias de peças, controle simplificado e maior dinamismo na produção.

Alternativa d.
a. INCORRETA. O keynesianismo não se trata de um sistema
de produção, mas de uma teoria econômica produzida
pelo economista inglês John Maynard Keynes. Nessa
teoria, o Estado assume tanto o papel de controlador da
economia quanto o de concessor de benefícios sociais à
população para garantir-lhe um padrão mínimo de vida.
b. INCORRETA. Nos países de Primeiro Mundo, o modelo
fordista de produção deixou de ser dominante poucas
décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial.
c. INCORRETA. A teoria desenvolvida por Frederick Taylor
não está vigente na maioria dos países de Terceiro
Mundo. Isso porque, focando no resultado produtivo, ela
defende um planejamento ergonômico do ambiente, redução da jornada de trabalho, maiores salários, etc.
d. CORRETA. O sistema toyota de produção, criado no Japão,
tem como pilar o just-in-time. Nesse sistema, o grande objetivo é a redução de custos com estoque e com a produção. As peças utilizadas na fabricação de um produto são
fornecidas à medida que precisam ser utilizadas.
e. INCORRETA. O welfare state, ou Estado de bem-estar social, é uma das formas pela qual a teoria keynesiana é
conhecida. Portanto, ele não está relacionado aos processos de produção industrial.
Alternativa c.
a. CORRETA. O Brasil é um exemplo de destino para esse tipo de indústria.
b. CORRETA. O amplo mercado consumidor de países da
Ásia e da América Latina estimulou a instalação desse tipo de indústrias em tais localidades.
c. INCORRETA. Os países periféricos ainda não contam com
indústria de alta tecnologia, e um dos motivos é a falta
de mão de obra altamente qualificada. De toda forma, há
a presença de polos tecnológicos de menor importância
em atividade tanto na Ásia quanto na América Latina.
d. CORRETA. Esse tipo de indústria é muito comum em países
asiáticos e latino-americanos. Como geram empregos é
comum a existência de incentivos fiscais por parte dos
governos municipais, estaduais ou até mesmo federais.
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A industrialização da Europa
Denomina-se industrialização clássica a ocorrida no período da Primeira e Segunda Revolução
Industrial, ou seja, no século XVIII e mais efetivamente no século XIX.

O pioneirismo inglês
Como a maior potência comercial do planeta à
época, a Inglaterra dominava territórios coloniais,
que abasteciam o país com recursos naturais, matérias-primas e riquezas. Também o fato de ter sido
a primeira monarquia parlamentarista da história ajudou nesse processo, pois a burguesia comercial conseguiu limitar o poder do rei e aumentar o
do parlamento, onde ela própria tinha participação.
Tornava-se então obrigatória a aprovação das câmaras para qualquer aumento de impostos; garantia-se
a liberdade individual, de imprensa e de propriedade.
Tais medidas criaram condições para o florescimento da doutrina liberal, uma das bases de
sua liderança industrial. Essa doutrina levou a Inglaterra a empregar o conceito de livre comércio para justificar práticas imperialistas, como
a abertura dos portos em várias nações do globo.

Revolução Agrícola e maquinaria
O pioneirismo industrial inglês também se deveu a transformações que desde o século XVII
aconteciam no campo. Na passagem da ordem feudal para a capitalista, o processo de transformação das terras comunais em propriedades privadas
(cercamentos) significou mudanças na estrutura
fundiária inglesa, processo também relacionado à
Revolução Agrícola, ocorrida no século XVIII, com
a adoção de técnicas modernas para a época, como
o uso de máquinas, adubos artificiais e novos cultivos, eliminando os campos comunais utilizados
pelos pequenos camponeses. A criação de gado ganhou importância, sobretudo na produção de lã
para a crescente indústria têxtil mecanizada.
Esse conjunto de elementos, combinado a uma
produção comercial capitalista mais produtiva,
possibilitou o aumento da produção agrícola para
abastecer as cidades e o fornecimento de mão de
obra abundante para as indústrias – já que milhares de camponeses sem terra migraram para as cidades, formando uma enorme reserva de mão de
obra para a indústria nascente.

Indústria, recursos minerais e
urbanização
A existência de jazidas de carvão e ferro na Inglaterra também contribuiu para a sua industrialização.

Formaram-se regiões industriais com elevada concentração populacional e intensamente urbanizadas,
como Yorkshire. A siderurgia desenvolveu-se muito
com a utilização do ferro fundido na construção civil
(pontes, prédios), ferroviária (trens, trilhos) e naval
(navios com casco de ferro).
A proximidade do porto, a estrutura já formada
nos séculos anteriores de capitalismo comercial, o
fato de ser o centro financeiro e de serviços, além
de capital do Império Britânico, tornaram Londres
a mais importante metrópole do mundo no século
XIX. Isso fez com que a área metropolitana concentrasse muitas indústrias menos dependentes
do carvão, principalmente no século XX, como a
farmacêutica, química e automobilística.

O Reino Unido na era da Terceira
Revolução Industrial
Nas últimas décadas, com a Revolução Técnico-científica-informacional, antigos centros industriais
perderam força, enquanto outras áreas se revitalizaram, abrigando centros industriais de alta tecnologia. Na indústria, a substituição do carvão por
derivados de petróleo e energia elétrica quase encerrou o trabalho nas minas carvoeiras, que têm se voltado principalmente para a produção de aço.
As principais indústrias hoje no Reino Unido
são as de processamento de alimentos, de máquinas e têxteis. Destacam-se também a automobilística e a de aviões. A maior parte das matérias-primas é importada de outros países.
A economia inglesa está baseada no setor de serviços, que corresponde a 71% do PIB. A agricultura representa apenas 1%, e o setor industrial, 24%.
Indicadores sociais: a expectativa de vida é de
80,2 anos, a mortalidade infantil é de 6 para cada grupo de mil crianças e o analfabetismo é inferior a 1%.

A ascensão da burguesia e
a industrialização na França
No período napoleônico (início do século XIX),
houve grande avanço industrial e fortes investimentos na manufatura e na indústria de máquinas
e equipamentos, siderúrgica e têxtil. A proximidade dos portos, a existência de água para a indústria
e de algumas jazidas de minério de ferro foram suficientes para sustentar o parque industrial francês.

A economia francesa na atualidade
A base da economia francesa, como toda economia madura, é o setor de serviços, que corres-
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A unificação e a industrialização
na Alemanha
A Alemanha é um dos países que desenvolveram sua
indústria no período clássico. Apesar de não ter se industrializado mais intensamente durante a Primeira Revolução Industrial, ela liderou, com os EUA, a Segunda
Revolução Industrial. Essa industrialização mais tardia
se explica pelo fato de a Alemanha ainda não estar unificada no início da industrialização europeia. Embora tivesse enormes reservas de carvão em seu território, seu
maior desenvolvimento deu-se apenas depois da unificação, no final do século XIX.

A unificação da Alemanha e
o impulso industrial
A União Aduaneira Alemã, criada em 1834, constituiu
as bases para a cooperação comercial entre esses Estados-membros, dando forte impulso à formação de vários
centros industriais. O rápido crescimento da população
urbana, decorrente da modernização do campo, formou
a oferta de mão de obra necessária para a indústria.
Na segunda metade do século XIX, a adoção de uma
política ditatorial de forte protecionismo comercial
criou condições para o aumento da renda interna e o
fomento da indústria nacional. Com essas medidas, a
indústria e a economia deram um enorme salto, principalmente nos setores de indústria pesada, química, eletrotécnica e de máquinas e equipamentos.
A Alemanha dividida
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a
Alemanha foi dividida em quatro zonas e ocupada pelos
Aliados (EUA, França, Inglaterra e URSS). Em 1949, seu
território foi dividido e criaram-se a República Federal
da Alemanha (Ocidental), aliada aos EUA, e a República
Democrática Alemã (Oriental), aliada à União Soviética.
A antiga capital, Berlim, também foi dividida em duas
partes sob influência direta dos blocos capitalista e socialista. Em 1961, construiu-se um muro para marcar essa
divisão. O Muro de Berlim foi um dos principais símbolos da Guerra Fria. Em 1989, uma série de manifestações
populares acabou por derrubá-lo: foi o primeiro passo
para a reunificação das duas Alemanhas, em 1990.
Com a reunificação, deu-se o fechamento de um
grande número de indústrias na parte leste da Alemanha, além de uma intensa migração para o oeste,
provocando aumento do desemprego. A reunificação
também atraiu milhares de imigrantes para o país, fazendo crescer a aversão a estrangeiros (xenofobia).

As regiões industriais da Alemanha
A indústria representa mais de um terço do PIB alemão (34,5%). O principal polo industrial da Alemanha localiza-se no vale dos rios Reno e Rhur, onde estão
as cidades de Colônia, Dusseldorf, Essen e Dortmund.
Outros centros industriais importantes são Berlim, Munique e Hamburgo. Mas o setor de serviços também é
muito desenvolvido, representando a maior parte do
PIB do país (64%). Destacam-se os setores bancário,
de companhias de seguros e de empresas de turismo. A
agricultura representa apenas 1,5% do PIB.
O parque industrial alemão é um dos mais desenvolvidos e diversificados do planeta e o mais importante da
Europa. A Alemanha é sede de uma enorme quantidade
de empresas multinacionais. Entre os principais ramos industriais na Alemanha podemos destacar as indústrias automobilística, química, mecânica e eletrônica, de produtos
esportivos e aeronáutica. Essas indústrias se destacam pelos investimentos em pesquisa e pela inovação tecnológica.
O setor siderúrgico também merece destaque. A produção de ferro e aço é muito importante para as indústrias de bens de capital e de bens de consumo no país.

A industrialização da Europa

ponde a 70% do PIB. A agricultura é moderna e produtiva, mas representa apenas 2% do PIB. A indústria
representa 28%. As indústrias que mais se destacam são
a siderúrgica, a automobilística, de aviões e de armas,
além da petroquímica, de máquinas e equipamentos,
têxtil e química. Também são importantes as indústrias
de alimentos e de bebidas alcoólicas. O país é o segundo
maior produtor de vinho da Europa.
Indicadores sociais: a expectativa de vida é de 81,5
anos, a mortalidade infantil é de quatro crianças para
cada grupo de mil e o analfabetismo é inferior a 1%.

A importância da economia alemã hoje
A economia alemã hoje é muito sólida, ficando atrás
apenas dos EUA, do Japão e da China. É a mais importante da Europa, com um comércio exterior intenso. O
ponto forte é a exportação de produtos manufaturados.
A comparação com algumas das maiores potências
econômicas mundiais mostra a importância da Alemanha no contexto comercial mundial, sendo a maior
nação importadora do globo e a segunda maior exportadora. Seu status de potência comercial deve-se em grande parte à força de sua indústria.
Indicadores sociais: a expectativa de vida é de 80,4 anos,
a mortalidade infantil é de quatro em cada mil crianças e a
taxa de alfabetização é de 99% da população.
Exportações e importações das maiores economias mundiais –
2010 (em bilhões de dólares)
País

Importação

Exportação

Estados Unidos

1 969 184

1 278 263

Alemanha

1 066 839

1 268 874

Japão

694 052

769 839

França

605 706

520 661

Reino Unido

560 097

405 666

China

442 035

401 022

Fonte de pesquisa: Disponível em: <http://wto.org/english/news_e/archive_e/
trdev_arc_e.htm>. Acesso em: 7 jun. 2012.
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Atividades
1. Alternativa d.
a. INCORRETA. A afirmativa II também está
correta.
b. INCORRETA. A afirmativa I está incorreta.
Apenas poucos artesões tornaram-se industriais. Muitos perderam seus postos de trabalho.
c. INCORRETA. A afirmativa I está incorreta.
d. CORRETA. As afirmativas II e III estão corretas. Há uma grande relação entre industrialização e avanço dos meios de transporte e
comunicação.
e. INCORRETA. A afirmativa I está incorreta.
2. Alternativa c.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. INCORRETA. O território italiano não dispõe
de grande diversidade de recursos naturais,
logo seu desenvolvimento industrial não se
deu em função disso.
d. CORRETA.
3. Alternativa e.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. CORRETA.
d. CORRETA.
e. INCORRETA. A Grã-Bretanha, berço do liberalismo clássico, é também bastante influenciada pela teoria neoliberalista, que defende
a pouca intervenção do Estado na regulação
econômica do país.

1. (UCPel-RS) Indústria é a atividade por meio da qual os seres humanos transformam matéria-prima em produtos semiacabados (matérias-primas para
outros produtos) ou em produtos acabados. Nos dias atuais, essa atividade é
muito importante, pois quase tudo que consumimos e utilizamos é processado ou produzido industrialmente.
Com relação à industrialização, analise as seguintes afirmativas.
I. O surgimento da máquina a vapor na Inglaterra, em 1750, fez com que se
desencadeasse a Primeira Revolução Industrial, que transformou as relações entre sociedade e natureza, projetando os artesãos da época a grandes industriais, que já produziam em suas oficinas de manufaturas com
organizadas linhas de montagens de seus produtos e divisão do trabalho.
II. Na Europa e nos Estados Unidos, começa uma nova fase da Revolução Industrial com o surgimento de novos meios de transportes e novas fontes de
energia, como o petróleo e a eletricidade; as siderurgias passam a fornecer
chapas de aço. Também contribuiu com essa nova fase o aparecimento do
rádio, TV, telefone, telégrafo, cinema, entre outros, inventos que modificaram o cotidiano e o consumo das pessoas.
III. Podemos chamar de Terceira Revolução Industrial a fase marcada pelo
avanço tecnológico da pesquisa científica, que permitiu a sofisticação e o
conhecimento utilizado em empresas de alta tecnologia como as de microbiologia, informática, microeletrônica, robótica, farmacêutica e aeroespacial, onde o conhecimento se tornou uma das ferramentas mais valiosas.
Considerando as afirmativas anteriores, assinale a opção CORRETA.
a) Somente a afirmativa III está correta.
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) As afirmativas I e III estão corretas.
d) As afirmativas II e III estão corretas.
e) Somente a afirmativa I está correta.
2. (UFU-MG) A Itália é marcada pela disparidade de desenvolvimento econômico e social entre suas porções Norte e Sul. A principal área de concentração
industrial italiana, responsável por grande parte da produção industrial do
país, é o Vale do Pó, no Norte, uma extensa planície cortada de oeste para
leste pelo rio Pó.
Com relação ao processo de industrialização da Itália, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A rapidez da industrialização italiana deu-se através da participação direta e efetiva do Estado, que facilitou o processo por meio de medidas de estímulo fiscal e da criação de infraestrutura.
b) Os mais importantes polos urbano-industriais da Itália, como Milão, Turim
e Gênova, destacam-se pela produção diversificada como os setores siderúrgico, químico, petroquímico, automobilístico e outros.
c) No período pós-guerra, o acelerado desenvolvimento industrial italiano ocorreu devido à existência de abundantes recursos naturais presentes em todo
seu território.
d) A entrada maciça de capitais estrangeiros, na forma de investimentos diretos e indiretos, e a de divisas, geradas pelo turismo, são fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial italiano.
3. (Mackenzie-SP)

Há um tempo circula uma anedota entre muitos economistas segundo a qual “a Grã-Bretanha é um país em vias de subdesenvolvimento”
[...]
Sene e Moreira, Geografia.

Essa frase, visivelmente exagerada, foi motivada EXCETO:
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4. (UFPE) As afirmativas a seguir referem-se a determinados aspectos geográficos da Europa. Uma dessas afirmativas, contudo, NÃO corresponde à realidade. Assinale-a.
a) Na década de 80, a Europa Ocidental foi marcada pela perda da capacidade
competitiva industrial dos países, em relação à tecnologia japonesa e à norte-americana, sobretudo nos setores de telecomunicações e informática.
b) Com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha passou por um processo de vertiginosa queda da produção industrial, o que implicou um avanço considerável
das atividades econômicas desenvolvidas no setor primário.
c) Desde o início da Revolução Industrial, alguns países europeus tomaram
a dianteira no processo de industrialização, permitindo, assim, maior acúmulo de riquezas e desenvolvimento econômico.
d) A industrialização ocorreu de forma diferente nos países do leste e do oeste da Europa. Nos países do Leste Europeu, o setor industrial ficou praticamente restrito às indústrias de base, alimentícias e têxteis.
e) As atividades agrícolas desenvolvidas em países como a Noruega, Suécia e
Finlândia sofrem grandes restrições em decorrência das limitações impostas pelas condições climáticas, nas áreas de altas latitudes.
5. (PUC-PR) Sobre a Europa Ocidental, é CORRETO afirmar:
a) Sofre uma crise demográfica, decorrente do aumento da oferta de empregos, que não é acompanhado de aumento equivalente do número de europeus adultos.
b) Vive uma crise social, decorrente da prosperidade das comunidades imigrantes, cujos membros ocupam os melhores empregos e salários, impedindo o acesso dos cidadãos europeus ao trabalho.
c) Se, num passado recente, os imigrantes, pouco exigentes, serviram para
cobrir o déficit de mão de obra para serviços menos qualificados, hoje,
com a crise econômica local, o aumento do desemprego tem levado os europeus a se sentirem prejudicados com a presença desses trabalhadores.
d) Ocorre um intenso processo de desindustrialização, ou seja, a migração
de trabalhadores do setor secundário para o setor terciário, e neste setor
a oferta é pequena.
e) A crise econômica que a região vem sofrendo decorre da automação de
determinados setores da atividade produtiva, como a agropecuária, que
têm liberado o trabalhador, aumentando desta forma o número de desempregados.

4. Alternativa b.
a. CORRETA.
b. INCORRETA. A Queda do Muro de Berlim não
fez com que a produção industrial alemã
despencasse. Pelo contrário, a partir de então o país tornou-se uma das maiores potências mundiais, apresentando muitas empresas de alta tecnologia.
c. CORRETA.
d. CORRETA.
e. CORRETA.

A industrialização da Europa

a) pelo fato do Reino Unido, apesar de continuar sendo uma potência, não ter
mais o poder econômico e político que teve até o início deste século.
b) pela dificuldade do país em acompanhar os avanços tecnológicos e ganhos de
produtividade conseguidos pelas outras potências, como os EUA, a Alemanha
e o Japão.
c) pela imigração de populações de suas antigas colônias, que criaram bolsões de pobreza e de violência urbana, em várias regiões do país.
d) pela desindustrialização e desemprego das regiões de industrialização antiga, como Liverpool, que apresenta hoje um dos mais altos índices de pobreza da Europa.
e) pela excessiva participação estatal na economia e pelo assistencialismo
do Estado, maior empregador do país, gerando grandes déficits nas contas
públicas.

5. Alternativa c.
a. INCORRETA. Crise demográfica não se dá em
função do aumento da oferta de emprego.
b. INCORRETA. Os imigrantes na Europa Ocidental,
geralmente, sofrem dificuldades para obtenção
de emprego ou exercem atividades pouco valorizadas pelos cidadãos locais.
c. CORRETA. O aumento do desemprego tem
servido de justificativa para movimentos xenófobos na Europa Ocidental, incluindo a ascensão de partidos políticos que pregam a
intolerância aos imigrantes.
d. INCORRETA. O processo de desindustrialização é um fenômeno que não tem ocorrido
somente na Europa Ocidental, mas em diversos locais do mundo. Grande parte da
oferta de emprego nos países europeus é
proveniente do setor de serviços.
e. INCORRETA. A crise econômica europeia dos
últimos anos não ocorreu devido à automação de determinados setores.
6. Alternativa b.
a. INCORRETA. A frase III está incorreta. O país
não é autossuficiente em relação aos recursos naturais citados.
b. CORRETA. As frases estão corretas. A Itália
apresenta significativas diferenças regionais
em seu território.
c. INCORRETA. A frase III está incorreta.
d. INCORRETA. A frase III está incorreta.
e. INCORRETA. A frase III está incorreta.

6. (Cesgranrio-RJ) Sobre a economia da Itália, pode-se afirmar que:
I. o norte do país, sobretudo no triângulo Gênova, Turim, Milão, é a área mais
dinâmica e industrializada.
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7. Resposta: 02.
01. INCORRETA. A abundância de carvão mineral foi fundamental para a atividade industrial na Grã-Bretanha, mas a industrialização do país não foi apoiada nesse fator, e
sim na necessidade de expansão comercial
em larga escala.
02. CORRETA. As reservas minerais de ferro e
carvão do vale do Ruhr foram fundamentais para o desenvolvimento industrial da
Alemanha.
04. INCORRETA. A indústria francesa estabeleceu-se após a indústria inglesa.
08. INCORRETA. Essas cidades não são os centros mais antigos da indústria metalúrgica
italiana.
16. INCORRETA. A atividade siderúrgica na
Suíça e Áustria não se caracteriza pela
grande produção de aço.
8. Resposta: 2 1 8 5 10.
01. INCORRETA. Muitos países europeus não
têm produção própria de energia. O continente, inclusive, por falta de espaço e recursos, investe bastante em usinas nucleares para a produção energética.
02. CORRETA. A presença de carvão mineral
em abundância foi um dos motivos que
possibilitou o avanço da industrialização
no continente europeu. O vale do Reno
ainda conta com importantes jazidas.
04. INCORRETA. O setor siderúrgico da França
já chegou a ter 100 mil trabalhadores, em
1970. Hoje são apenas em torno de 5 mil
pessoas trabalhando na manutenção das
usinas desativadas. Devido aos problemas
ambientais, a atividade foi suspensa em
território francês em 2012.
08. C ORRETA. O mar do Norte banha a
Noruega, a Dinamarca, as ilhas Britânicas,
a Alemanha, os Países Baixos, a Bélgica,
parte da França e abriga um importante
complexo portuário por onde se exporta
grande parte da produção europeia.
16. INCORRETA. Nessa região desenvolvem-se,
principalmente, atividades ligadas ao cultivo de uvas, produção de azeite e turismo.
Não é uma região industrial.

II. o sul, apesar de várias tentativas de industrialização, apresenta-se no conjunto com uma paisagem agrária pré-capitalista.
III. o país tem importantes recursos minerais, como o petróleo, ferro e carvão,
produtos básicos em que é autossuficiente.
IV. os portos do norte são bastante integrados na economia do MCE. Gênova
recebe petróleo e o distribui. Trieste é, inclusive, um empório de café.
Assinale a opção que contém as afirmativas CORRETAS:
a) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
e) Todas.
b) Apenas I, II e IV.
d) Apenas II, III e IV.
7. (UFPR) Quanto à atividade industrial na Europa Ocidental, é CORRETO afirmar que:
01. o processo de industrialização da Grã-Bretanha apoiou-se no extrativismo
mineral, a partir do qual se desenvolveram a siderurgia e a mecânica pesada.
02. a indústria siderúrgica alemã baseou-se nas reservas minerais de ferro e
carvão do vale do Ruhr.
04. a indústria pesada francesa instalou-se meio século antes da inglesa, localizando-se na região do Mediterrâneo.
08. Roma, Milão e Nápoles são os mais antigos centros da indústria metalúrgica italiana.
16. a atividade siderúrgica na Suíça e Áustria caracteriza-se pelo grande volume e produção de aço.
8. A respeito da industrialização na Europa, é CORRETO afirmar que:1
01. os países europeus, em geral, têm pequena dependência externa no seu
abastecimento energético.
02. no vale do Reno, uma das causas da importância da industrialização é a
ocorrência de jazidas de carvão.
04. a França, grande potência industrial, concentra a maior produção siderúrgica no Mercado Comum Europeu.
08. em consequência da industrialização, o litoral do Mar do Norte transformou-se no mais ativo centro de atividades portuárias do mundo.
16. a região meridional da Itália é a mais desenvolvida do país devido à abundância de mão de obra e carvão.
9. (UFRJ) Apresente uma justificativa para as propostas de novos traçados na
rede de gasodutos que abastece a Europa.
Principais gasodutos na Europa (existentes e planejados)
GASODUTOS SELECIONADOS
Existentes
Planejados

ESTÔNIA

LETÔNIA
DINAMARCA

9. A Rússia está entre as maiores reservas de
gás natural do mundo, e o mercado europeu
ocidental, além de possuir poder aquisitivo,
necessita de muita energia. Para a Rússia, é
estratégica a expansão de gasodutos para
atender a Europa. Por outro lado, a Europa
sente-se pressionada com sua dependência em
relação à Rússia na obtenção de gás natural.
As propostas de novos traçados teriam, entre
outras, as seguintes justificativas: maior número de fornecedores de gás diminuindo a dependência da Europa Ocidental em relação à
Rússia; a maior oferta de energia de diferentes fontes aumenta a segurança energética da
Europa Ocidental; traçados alternativos evitam
redes que cortam áreas politicamente instáveis; a instalação de novos dutos traria maior
segurança e regularidade no fornecimento de
gás a partir de melhora na oferta, evitando-se
cortes de fornecimento por motivos políticos.

RÚ S S I A

LITUÂNIA

BIELO-RÚSSIA
POLÔNIA
ALEMANHA
REP. TCHECA

UCRÂNIA

REP. ESLOVACA
AUSTRIA

MOLDÁVIA

HUNGRIA

SUÍÇA
E S L OV Ê N I A
CROÁCIA

ROMÊNIA

BÓSNIA-HEZ.
I TA L I A

SÉRVIA
MONTENEGRO

MAR NEGRO
B U L GÁ R I A

MAR
CÁSPIO
G E Ó RG I A

MACEDÔNIA
ALBÂNIA

ARMÊNIA

GRÉCIA

A Z E R BAI DJÃO

TURQUIA

TUNÍSIA

I R AQ U E
M AR

IRÃ

M EDI TERRÂNEO

Adaptado de The Economist, 2009.
1

Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.
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10. Alternativa c.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. CORRETA. O setor industrial na França é bastante desenvolvido e atende às mais exigentes legislações ambientais da Europa.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.

A industrialização da Europa

10. (Mackenzie-SP) No mapa da França, as áreas destacadas correspondem às:

11. Alternativa e.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. C ORRETA. Todas as frases estão corretas e
correspondem ao mapa apresentado.

a)
b)
c)
d)
e)

regiões vinícolas.
bacias petrolíferas.
regiões industriais.
áreas agrícolas.
bacias leiteiras.

11. (UFRGS-RS) Observe o mapa a seguir, que representa as principais regiões
industriais do mundo.

Europa

América
do
Norte

Ásia

África
América
do Sul

Oceania
0

5000 km

Principais regiões industriais
Vesentini, J.W. J.
Sociedade
e espaço: Geografia
Geral
e do Brasil.Geral
São Paulo:
VESENTINI,
W. Sociedade
e espaço:
Geografia
2005. p.São
30. Paulo: Ática, 2005. p. 30.
eÁtica,
do Brasil.

Considere as seguintes afirmações a respeito da industrialização mundial.
I. No século XX, entre os principais fatores locacionais das regiões industriais estão a existência de um mercado consumidor e a presença de telecomunicações.
II. Os países do Primeiro Mundo foram os pioneiros no processo de industrialização e continuam líderes pela quantidade e qualidade de suas indústrias.
III. As novas regiões industriais são representadas por indústrias de informações ou biotecnologias e coincidem, em parte, com as velhas regiões industriais, tais como Paris, Londres e Milão.
Quais estão CORRETAS?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
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A industrialização dos
Estados Unidos
A formação territorial
Ao analisar o processo de industrialização dos Estados Unidos da América (EUA), a maior potência
industrial e econômica do mundo, é importante compreender a formação territorial do país, base de sua
expansão econômica e industrial no século XX.
A colonização inglesa na América do Norte baseou-se no povoamento, e não na exploração, ao contrário do que ocorreu na América espanhola, com o ouro, e no Brasil, com o açúcar. Além de não haver o
que explorar, o clima temperado condicionava a produção agrícola a produtos já existentes na Inglaterra,
com custos de produção e transporte maiores. Assim, a economia da colônia estava voltada para o mercado interno e caracterizava-se por pequenas e médias propriedades e trabalho livre.

Independência e expansão territorial
Após a independência das Treze Colônias inglesas, em 1776, teve início um processo de expansão
territorial dos EUA, que foram adquirindo novos territórios até chegar à configuração atual, passando de
cerca de 1 milhão de km2 aos atuais 9 milhões de km2. No momento da independência, já existiam indústrias voltadas para os mercados locais: extrativas (pesca, peles, madeira, ferro), manufatureiras (têxteis e de alimentos) e de construção naval.

Natureza e sociedade na formação territorial
Desde o princípio da colonização, as condições naturais da América do Norte propiciaram a constituição de realidades econômicas diferentes nas colônias do sul e do norte. Nas colônias do norte e do centro
predominaram a policultura e a pesca, desenvolvendo-se aí uma indústria pesqueira e de construção naval.
A região mais a oeste foi colonizada pelos franceses, que exerciam as atividades de caça e comércio de peles. Em 1763, os ingleses anexaram os territórios até o rio Mississípi, com exceção de
Nova Orleans.

O papel da imigração na formação territorial
Até os anos 1920, cerca de 150 anos após a independência, chegaram ao país em torno de 40 milhões de imigrantes europeus. A chegada dessa mão de obra qualificada teve grande importância para
a industrialização e a ocupação territorial dos EUA. Também vieram latinos e africanos (durante muito
tempo, escravizados nas fazendas do sul).
Em 1862, foi criado o Homestead Act, que previa a distribuição gratuita de terras para estrangeiros que
chegassem ao país, o que levou ao extermínio de milhões de índios que ocupavam essas regiões (a população indígena estimada em 10 milhões, antes da colonização, foi reduzida a menos de 300 mil em 1912).

Agricultura e industrialização
O setor agrícola nos EUA impulsionou a ocupação territorial e possibilitou a formação de um amplo
mercado interno para os produtos industriais. Um dos diferenciais da economia agrária estadunidense foi
a participação das agroindústrias, além de um amplo setor de serviços, inclusive públicos, como a pesquisa agropecuária e a extensão rural (ensino e demonstração aos agricultores dos novos conhecimentos
e técnicas agrícolas), introduzidas no século XIX.
Atualmente, os EUA são o maior produtor e exportador mundial de alimentos, com atividade rural
caracterizada pela produção familiar altamente tecnicizada e por grandes propriedades dedicadas ao
plantio de grãos e criação de gado, no meio-oeste. Também apresenta regiões, conhecidas como cinturões (belts), especializadas em determinada produção.
A agricultura é responsável por cerca de 35% da riqueza gerada no país, incluindo as indústrias ligadas diretamente à agricultura (equipamentos agrícolas, fertilizantes, defensivos, transformação de produtos agrícolas, etc.) e os agrosserviços. Os principais produtos cultivados são milho, soja, algodão e
trigo. Na pecuária, destacam-se as criações de bovinos e suínos.
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As bases da industrialização

A industrialização dos Estados Unidos

Os EUA possuem um parque industrial amplo e diversificado, com atuação mundial.
Contribuíram para isso a existência prévia, durante a Revolução Industrial, de manufaturas
e pequenas indústrias; a presença de riquezas naturais do país, como carvão e minério de
ferro; e a ampla disponibilidade de água.
No nordeste está a área industrial mais tradicional dos EUA. Nas últimas décadas, a descentralização industrial fez emergir outras regiões do país, caso da costa oeste, com destaque para Seattle na indústria aeronáutica e Califórnia (Vale do Silício) na produção de alta
tecnologia (microinformática, química fina, robótica, etc.).
A Flórida destaca-se pela indústria aeroespacial e por uma ampliação das áreas ligadas à produção tecnológica, os tecnopolos.
Merece destaque a saída de empresas que, necessitando de muita mão de obra, instalaram-se no
norte do México, onde os sindicatos pouco organizados e a mão de obra barata garantem uma redução significativa nos custos de produção; são as chamadas indústrias maquiladoras.
Os EUA são fortes em praticamente todos os setores industriais, mas destacam-se as indústrias
automobilística, naval, aeroespacial, química e farmacêutica, além do complexo industrial militar.

O papel das inovações
A consolidação da indústria estadunidense está relacionada a três fatores fundamentais: o
maquinismo, a rede de transportes e o papel do empresário.
Maquinismo. Nome dado à ampla utilização de máquinas na produção (bastante ligadas à
indústria têxtil e à agricultura).
Rede de transportes. A extensa rede de transportes integrou o país de leste a oeste, ampliando o mercado interno e a industrialização, com maior aproveitamento do potencial de
cada região.
Papel dos empresários. Foram muito importantes no processo de industrialização estadunidense a atuação de grandes empreendedores, que se valeram das invenções para aumentar a
geração de riquezas, e o emprego de políticas públicas que incentivavam o espírito empreendedor
e ofereciam condições para os empresários progredirem.
O maior destaque, no entanto, cabe ao incentivo à pesquisa científica aplicada à indústria,
que permitiu constante modernização e crescente eficiência industrial. A aplicação da ciência
na organização da produção (taylorismo) trouxe aumento da produtividade, com a produção
em massa, voltada para o consumo em massa (fordismo).

A hegemonia dos Estados Unidos hoje
A consolidação da hegemonia econômica dos EUA está principalmente relacionada ao papel desempenhado pelo Estado, que sempre teve participação no desenvolvimento de políticas industriais, concedendo incentivos às inovações tecnológicas, favorecendo a proteção do
livre mercado e a construção de infraestruturas de energia e de transporte, lançando mão de
políticas protecionistas em setores pouco competitivos e adotando uma política externa favorável aos interesses das grandes empresas nacionais.
Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA se consolidaram como a maior potência militar
e econômica do mundo, graças a três fatores fundamentais: a guerra não aconteceu em território estadunidense; o país emprestou grandes somas aos países europeus no decorrer da
guerra, transformando-se em importante credor mundial; e seu complexo industrial militar
se transformou em um dos setores mais importantes do país, representando, até hoje, grande
parte do PIB nacional.
Na década de 1970, os EUA passaram a importar mais do que exportar, tendo de atrair
capitais por meio de investimentos financeiros. Os estadunidenses consomem grande parte
da produção global.
Atualmente, os EUA são o maior produtor e consumidor de energia, possuem o maior parque
industrial do globo, uma agricultura forte, grandes reservas dos principais recursos naturais e
grandes bancos, que atuam mundialmente. Além disso, são a maior potência bélica do planeta.
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Atividades
1. a. Os EUA vêm perdendo dinamismo com a
emergência de outros centros econômicos,
tais como União Europeia e China. Além
disso, outros importantes fatores para a
redução do dinamismo estadunidense são:
sistema educacional em crise, o que afeta a
formação de recursos humanos; parte da infraestrutura deteriorada; dependência energética (o que provoca aumento de custos
produtivos); crescente endividamento da população e do governo (o que resulta em baixa
poupança para investimentos); gastos militares recorrentemente preponderantes em relação a tecnologias de uso comercial e a gastos sociais; mão de obra cara e relativamente
menos competitiva.
b. O chamado estouro da bolha imobiliária (forte processo especulativo ou crise imobiliária) ocorrido no mercado estadunidense contagiou toda a economia mundial. Com a
constatação de que as dívidas imobiliárias
eram impagáveis, houve uma repercussão
econômica mundial, com a desvalorização de
todos os ativos em dólares (as divisas, como
títulos do tesouro, ações de empresas, patrimônios imobiliários, etc.), bem como a falência de empresas e bancos, gerando aumento
de desemprego. Em muitos países houve a
tentativa de contenção da crise por meio de
aumento de gastos públicos para intensificar
investimentos e demanda.
2. Alternativa a.
a. CORRETA. A área destacada no mapa pertence
a uma das primeiras regiões dos EUA onde
houve significativa atividade industrial. Com
as rigorosas leis ambientais, muitas empresas
migraram para outros estados e até mesmo
países, por isso a grande presença de galpões
vazios e fábricas abandonadas.
b. INCORRETA. A área destacada não é no sul.
c. INCORRETA. O vale do Silício fica na costa
oeste dos EUA.
d. INCORRETA. O cultivo de laranja se dá em
outras porções do território dos EUA.
e. INCORRETA. Seatle fica na porção oeste
dos EUA.
3. Alternativa a.
a. CORRETA. Nova York é considerada uma
cidade global.
b. INCORRETA. Nova York foi um dos palcos dos
atentados terroristas que ocorreram em
11 de setembro de 2001.
c. INCORRETA. A frase compara metrópole com
cidades. São conceitos distintos.
d. INCORRETA. A atividade industrial em
Nova York é inócua.
e. INCORRETA. Ela tem grande influência na
economia mundial, mas isso não significa
que sustenta as cotações no mundo inteiro.

1. (Unicamp-SP)

Líder hegemônico da ordem mundial no século XX, os EUA, desde
1945, tornaram-se o principal pilar do sistema financeiro e bancário
mundial e, desde 1971, com o fim do padrão dólar-ouro, instituído no
Acordo de Bretton Woods (1944), ficou aberto o caminho para uma crescente circulação de dólares americanos no mundo. A emergência de novos polos de produção industrial no mundo e a perda de competitividade
da produção americana implicaram um crescimento da dívida pública e
privada norte-americana. O motor principal da crise sistêmica atual que
afeta o conjunto do planeta encontra-se nos EUA.
Adaptado de GEAB – Global Europe Antecipation Bulletin, A crise actual explicada em mil
palavras, n. 17. Disponível em <www.resistir.info/crise/geab_15set07.html>. Acesso em:
27 out. 2010.

a) Constata-se que há vários anos a economia norte-americana vem perdendo dinamismo. Quais os principais fatores dessa perda de dinamismo?
b) Qual o principal fator desencadeante da atual crise sistêmica que se aprofundou em 2008? Qual foi o efeito imediato da crise, no aspecto financeiro?
2. (Mackenzie-SP)

Considerando o mapa dos EUA, assinale a alternativa que corresponde à melhor descrição para a área destacada no mapa.
a) Trata-se do Cinturão da Ferrugem americano, região dos EUA de economia baseada na indústria pesada e de manufatura, cujo nome é uma ironia referente
à degradação da área e ao grande número de galpões industrais abandonados.
b) Refere-se à Cotton belt, especializada no cultivo do algodão, de ocorrência
tradicional no sul, por ser uma região mais quente.
c) Trata-se do Vale do Silício, que abrange várias cidades do estado da Califórnia e sul de São Francisco, estendendo-se até os subúrbios de San José.
d) A região é notória pelo cultivo da laranja, mas também se destaca no turismo.
Apresenta clima subtropical com temperaturas mais altas do que o padrão
nacional. Possui uma sofisticada infraestrutura e um grande número de parques de diversões temáticos que atraem visitantes de todo o país e de outros
lugares do mundo.
e) A indústria dessa região tem a peculiaridade de se destacar em setores de
altíssima tecnologia, sobretudo, aerospacial e de computação. Está muito
próxima ao Canadá e tem, como destaque, a cidade de Seatle.
3. (Unirio-RJ) Nova York é uma cidade de múltiplos significados, expressos em
sua paisagem, em suas formas e nas funções urbanas que exerce.
Com relação a essa cidade, a afirmativa CORRETA é:
a) recebe, emite e controla informações em suas relações com o resto do mundo.
b) constitui-se como símbolo da hegemonia americana, o que a protege das
ações e ataques terroristas.
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4. (UFSCar-SP) A industrialização norte-americana começou no nordeste do
país e se espalhou pela região dos Grandes Lagos, com setores como o siderúrgico, o naval e o automobilístico.
Esse foi, durante muito tempo, o padrão espacial predominante nos Estados
Unidos. Contudo, com a revolução técnico-científica e informacional, novos
padrões de distribuição industrial foram produzidos, gerando um processo de
descentralização e de reorganização territorial da atividade produtiva. Considerando o processo descrito, responda:
a) Quais tipos de indústrias caracterizam o novo padrão industrial americano?
b) Onde se localizam essas indústrias e quais fatores justificam tal localização?
5. (UFV-MG) Considerando a organização do espaço industrial norte-americano,
analise as afirmativas abaixo, atribuindo V para as verdadeiras e F para as falsas.
 (
A concentração industrial na região nordeste está relacionada à ocorrência de recursos naturais e fontes de energia e aos volumosos investimentos ingleses.
 (
O Vale do Silício é uma região de industrialização recente, que abriga um complexo de indústrias de alta tecnologia, empregando mão de
obra altamente qualificada.
A região dos Grandes Lagos, de vital importância para a indústria norte (
-americana, vem diminuindo a sua participação na produção industrial
do país.
A região centro-sul (Dallas, Houston e Atlanta) vem despontando nos se (
tores industriais químico e aeroespacial devido aos investimentos governamentais e à ocorrência de jazidas petrolíferas.
Assinale a sequência CORRETA.
a) F – V – F – V.
c) F – V – V – V.
e) V – V – F – F.
b) V – F – V – V.
d) F – V – V – F.

4. a. T ecnologia de ponta e informática, associadas ao processo de acumulação flexível.
b. Ao longo da costa oeste, com destaque para
a Califórnia, junto à bacia do Pacífico, de
grande potencial comercial com a Ásia.
5. Alternativa c.
a. FALSA.
b. F ALSA.
c. VERDADEIRA. Apenas a primeira frase está
incorreta. Apesar de ter ocorrido uma concentração industrial no nordeste dos Estados
Unidos graças à disponibilidade de recursos
naturais na região, essa concentração não está
relacionada a investimentos ingleses.
d. FALSA.
e. FALSA.

A industrialização dos Estados Unidos

c) caracteriza-se como a metrópole de maior população entre as principais
cidades globais.
d) mantém sua posição na economia globalizada graças à sua produção industrial.
e) sustenta, por meio dos negócios em suas Bolsas, as cotações das ações do
mundo inteiro.

6. Alternativa e.
a. INCORRETA. Birmânia e a região do mar
Mediterrâneo não apresentam regiões altamente industrializadas, além disso, o
Mediterrâneo não é um mar fechado.
b. INCORRETA. Essa alternativa apresenta localidades em que o fenômeno não ocorre de
maneira homogênea e contínua.
c. INCORRETA. O Japão tem rígidas leis
ambientais.
d. INCORRETA. Apesar de ser altamente poluente, a extração de petróleo não está
associada à presença de chuva ácida.
e. CORRETA. Por conta dos problemas ambientais,
a fiscalização ambiental tem se tornado cada
vez mais rígida.

6. (FGV)

Diversos gases expelidos pelas indústrias, principalmente os óxidos
de enxofre e nitrogênio, podem reagir com a luz solar e a umidade presentes na atmosfera. Quando isso ocorre, transformam-se em soluções
diluídas dos ácidos nítrico e sulfúrico. Em ambientes saturados por esses elementos, as precipitações atmosféricas (chuva e neve) apresentam
alto poder corrosivo e contaminam os solos, lagos e oceanos. Por isso
são chamadas chuvas ácidas.
Sua distribuição geográfica está associada à presença de altos níveis de produção industrial. No mundo, as mais altas taxas de chuva ácida concentram-se:
a) nos países subdesenvolvidos com industrialização recente: China, Indonésia e Birmânia e na região do mar Mediterrâneo, mar fechado, circundado
por regiões altamente industrializadas.
b) no Golfo do México e no eixo industrial da região sudeste brasileira até
Buenos Aires, na Argentina.
c) no arquipélago japonês e em países de industrialização recente: Taiwan,
Cingapura, Coréia do Sul e Filipinas.
d) nas regiões petrolíferas da Venezuela, do Golfo do México e do Oriente Médio.
e) na região dos Grandes Lagos, no Nordeste dos Estados Unidos e na Europa
Centro-Ocidental.
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A produção do espaço industrial
 industrialização na
A
União Soviética e na China
A industrialização soviética
No final do século XIX, a Rússia era um império absolutista, com economia essencialmente
agrária, mas com indústria desenvolvida nas cidades de São Petersburgo (capital do império), Kiev
e Moscou. Trabalhadores urbanos e camponeses
eram submetidos a longas jornadas de trabalho
e péssimas condições, o que promovia um sentimento geral de insatisfação popular, que ajudou
na formação de uma classe operária organizada.
O descontentamento popular e o desastre militar na Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) e na
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), associados
à crise econômica, fizeram eclodir levantes de operários e camponeses que culminaram com a Revolução de 1917, que pôs fim ao regime monárquico.
No início de 1918, tropas fiéis ao czarismo,
com a ajuda de tropas estrangeiras (que temiam
o avanço do socialismo pela Europa), tentaram
retomar o poder dando início a uma guerra civil. O governo socialista, a fim de reconstruir
a sociedade e a economia, adotou uma política
chamada de comunismo de guerra, que, entre
outras medidas, implantou a reforma agrária,
estatizou bancos e fábricas e implantou a igualdade de salários.
Terminada a guerra civil em 1921, foi implantada a Nova Política Econômica (NEP), que
ajustou o planejamento estatal com os mecanismos de mercado.
Algumas das medidas adotadas pela NEP foram
a permissão da entrada do capital estrangeiro em
setores essenciais e do comércio dos excedentes
agrícolas por parte dos camponeses. Além disso,
ela possibilitou a volta de uma economia monetária
e a remuneração igualitária. Alguns grupos sociais
enriqueceram e aumentou o número de capitalistas
nas atividades econômicas. A impossibilidade de
aumentar a produtividade agrícola sem uma mecanização mais intensa foi, porém, um dos motivos
que levaram o modelo da NEP a uma crise.
Extinta a NEP, foram adotados os planos
quinquenais, que contribuíram para o aumento da produtividade na indústria e agricultura,
com incentivo à indústria pesada e de material
bélico, e para a intensa urbanização e coletivização forçada da agricultura, extinguindo assim a
propriedade privada.

Os planos quinquenais foram interrompidos
com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a invasão da URSS em 1941 pelas tropas alemãs, que
seriam derrotadas pelo Exército Vermelho e pela
resistência popular.

A dissolução da URSS
Na década de 1980 ocorreram profundas mudanças políticas nos países socialistas, que culminaram com a derrubada do Muro de Berlim, em
1989, e o fim dos regimes socialistas e da própria
União Soviética.
A abertura da economia (perestroika) e a
transparência política (glasnost), comandadas
por Mikhail G
 orbatchev, proporcionaram o fim
do sistema soviético em dezembro de 1991.
A maioria das repúblicas que compunham
a URSS tornou-se independente no início dos
anos 1990. O período subsequente caracterizou-se por crises internas relacionadas a processos de transição política e econômica. Em 1991,
foi criada a Comunidade de Estados Independentes (CEI), formada pela maioria das antigas
repúblicas soviéticas.

A Rússia hoje
A Rússia é o país com o maior território do
mundo (17 milhões de km2), que abriga a oitava
maior população. Parte do seu território se localiza
na Europa e parte na Ásia, favorecendo as relações
comerciais com países de ambos os continentes.
Possui muitas riquezas minerais, estando entre
os maiores produtores mundiais de prata, carvão,
diamante, ferro e urânio, além de significativa produção de bauxita, ouro, cobre, níquel e estanho.
Detém uma das maiores reservas mundiais de petróleo e gás natural, tanto para consumo interno
como para exportação, o que tem sido fundamental
para sua economia nos últimos anos.
Dispõe de uma indústria diversificada com
bom desenvolvimento nos setores de bens de
consumo e de produção. Destacam-se as indústrias siderúrgica, naval, automobilística, bélica,
petroquímica, de eletrodomésticos e têxtil, entre
outras. As indústrias localizam-se principalmente na parte ocidental do país, onde a proximidade
com a Europa permite melhores condições para
o comércio.
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Houve três momentos com características diferenciadas nas estratégias de industrialização chinesa após
1978. O primeiro (1980-1983) caracterizou-se pela
expansão do setor primário, criando-se as bases para
uma nova onda de industrialização. No segundo período
(1983-1988), a indústria leve (de bens de consumo)
alavancou o desenvolvimento industrial, o que possibilitou a criação de um mercado para a indústria de bens
de capital, que, no terceiro período (a partir de 1988),
imprimiu dinamismo à industrialização.
A política econômica priorizou os investimentos
em quatro grandes modernizações: agricultura, indústria, defesa, e ciência e tecnologia. Houve ampla reforma na utilização da terra, que permitiu aos camponeses
comercializar o excedente agrícola; foi criado um programa de incentivo às exportações e de proteção ao
mercado interno, com as Zonas Econômicas Especiais
(ZEEs) próximas às zonas costeiras, estabecendo aproximação com Hong Kong, Taiwan e Macau, bases para a
atração de capitais de empresas exportadoras.
As empresas estatais também passaram por reformulações, combinando alguns mecanismos de mercado com as
metas estipuladas pelo planejamento centralizado, como
a premiação dos dirigentes das empresas que conseguissem melhorar o desempenho econômico. Foram criadas
as Empresas Coletivas de Vilas e Municípios (TVEs),
indústrias localizadas em áreas rurais, que aproveitam o
tempo em que o camponês não está se dedicando à atividade agrícola e melhoram a renda das populações rurais.

A industrialização na União Soviética e na China

China: as quatro modernizações

O país é o maior produtor mundial de arroz, trigo, batata, algodão, tabaco, maçã e cebola. Também possui os
maiores rebanhos caprino, equino, suíno, ovino e de aves,
além de ser o terceiro maior em bovinos. Na produção mineral, destaca-se como maior produtor mundial de ferro,
zinco, alumínio, estanho, cimento e carvão.
Seu parque industrial é altamente diversificado, com
atuação em vários setores, como petroquímica, química, eletrônicos, metalurgia, siderurgia (maior produtor
mundial de aço), indústria naval, automóveis e pesca
(maior do mundo).
A China é o maior exportador do mundo, segundo dados do FMI coletados entre 2007 e 2011. O volume de exportações obteve um crescimento de 50% nesse período.
Os investimentos externos são de grande importância
para esse crescimento econômico, e um vasto número
de empresas estrangeiras tem se instalado na China para
aproveitar os benefícios da mão de obra barata e qualificada, além do potencial exportador do país.
Hoje a importância da economia chinesa é tão grande que uma diminuição do seu crescimento atingiria toda a economia mundial, pois é uma das maiores
compradoras de commodities dos países em desenvolvimento e uma das principais compradoras dos títulos
públicos da dívida dos EUA. O setor financeiro chinês
é altamente desenvolvido e seus bancos são majoritariamente estatais.
Os problemas ambientais começam a ser tratados
com grande preocupação pelo governo chinês. A substituição das usinas termoelétricas baseadas em carvão
por usinas mais modernas e menos poluentes tem sido
uma diretriz das autoridades. Um dos exemplos da política energética chinesa é a construção da usina hidrelétrica de Três Gargantas, a maior do mundo. Apesar
de não emitir poluentes atmosféricos, a usina provocou
outros impactos ambientais, relacionados ao alagamento
de uma área imensa.
China Daily/Reuters/Latinstock

Também possui uma agricultura importante. No sudoeste do país, onde o clima é mais ameno, destaca-se a
produção de aveia, trigo, cevada e beterraba açucareira.
A pecuária caracteriza-se pela diversidade, destacando-se os rebanhos ovino, caprino, suíno e bovino.
Os principais parceiros comerciais da Rússia são União
Europeia, China, Ucrânia, Japão e Estados Unidos. Segundo dados de 2010, a maior parte de suas exportações (cerca de 75%) é constituída de combustíveis e produtos do
extrativismo mineral e vegetal e de produtos industrializados (aproximadamente 20%), os quais compõem a principal parcela de sua pauta de importações (80%).
A economia russa é altamente dependente do petróleo, sendo muito afetada pelas oscilações do mercado, o
que também atinge as antigas repúblicas soviéticas, com
as quais ainda mantém importante ligação econômica.
Assim, nos momentos de crise, toda a região sofre com a
diminuição do comércio e com o desemprego.

A China hoje
Com um vasto território e a maior população do planeta, a China possui riquezas minerais e energéticas, o
que confere dinamismo a sua economia, chamada por
alguns estudiosos de economia socialista de mercado.
No entanto, seu crescimento tem sido tão intenso que
ela se tornou dependente de vários outros recursos vindos de todos os continentes.

Trabalhadores em fábrica de calçados, em Hunan, China, 2012.
A exportação de vestuário foi uma das que mais ganharam mercado
no mundo, baseada principalmente na mão de obra barata do
operariado chinês.
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Atividades
1. Alternativa b.
a. INCORRETA. Não há nenhuma menção a
alguma possível crise energética mundial.
b. CORRETA.
c. INCORRETA. Por meio da informática, a indústria interliga diversos fatores. E, mesmo
se a frase fosse essa, não faria sentido com
o texto exposto.
d. INCORRETA. Não há desaceleração industrial e
não se fala de relação de trabalho tradicional.
2. Alternativa e.
a. INCORRETA. A China já demonstrou em fóruns
internacionais que não pretende desacelerar
os investimentos industriais em função de aspectos ambientais.
b. INCORRETA. Os problemas ambientais chineses têm impacto mundial. Há recente ocorrência de chuva ácida na Europa em função dos
poluentes emitidos pela China.
c. INCORRETA. Não podemos considerar que os
recursos hídricos chineses estão ainda bastante preservados, uma vez que há presença
de grande poluição hídrica.
d. INCORRETA. Apesar de ainda haver grande
parte da população no espaço rural, os impactos ambientais são muito significativos.
e. CORRETA.
3. Alternativa d.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. INCORRETA.
d. CORRETA. Todas as frases estão corretas.
e. INCORRETA.

1. (Uerj)

Por trás de conversa mole de flexibilização e racionalização das relações de trabalho, está apenas outro capítulo, versão periferia dependente,
da volta triunfante do capital ao seu paraíso perdido do deixa-fazer total,
pisando em todos os direitos conquistados pelo trabalho em 100 anos, no
caminho. Estamos numa onda de retroação. Nações se desfazem em tribos, o mercantilismo selvagem volta travestido de globalização e o capital
mal pode esperar a passagem do milênio para estar de novo no século XIX,
desta vez com o computador e sem os socialistas.
Veríssimo, Luiz Fernando. Jornal do Brasil, 11 ago. 1998.

Segundo alguns cientistas sociais, o quadro de retrocesso, denominado pelo
colunista como “onda de retroação”, ocorre porque:
a) em função da crise energética em escala mundial, retorna-se às técnicas
produtivas do passado.
b) com o fim do bloco socialista, os capitalistas tentam reduzir as conquistas
sociais dos trabalhadores.
c) através do advento da informática, a indústria deixa de interligar as suas
diversas unidades de produção.
d) pela desaceleração do processo de industrialização, as relações de trabalho tradicionais perdem sua posição de destaque.
2. (PUC-SP)

Manchete de reportagem sobre a China, publicada no jornal Estado
de S. Paulo (03/06/2007) nas páginas A26 e A27: POLUIÇÃO AMEAÇA O FUTURO DA CHINA (Maior fábrica do mundo, o país contamina
demais o ar, a água e o solo e compromete o mar e os lençóis freáticos)
De acordo com o texto pode-se afirmar que:
a) apesar do quadro grave relatado, a China tem conseguido mostrar que é
capaz de desacelerar seu crescimento para diminuir os impactos ambientais, pois em 2006 cumpriu metas predefinidas de redução de consumo de
energia.
b) o crescimento econômico acelerado da China (e o quadro grave ambiental
decorrente) causa impactos apenas em escala regional, estando ainda longe de interferir, por exemplo, nas mudanças climáticas globais.
c) muito poluída pelo uso excessivo de fontes de energia combustível (usinas
a carvão mineral), a China inicia um investimento em usinas hidrelétricas
de grande porte, para aproveitar seus recursos hídricos, ainda bastante
preservados.
d) os problemas ambientais são graves na China, mas ainda não tão extensos
em função do predomínio da economia rural (que ainda ocupa a esmagadora maioria da população ativa) sobre a economia industrial-urbana.
e) a China possui cerca de 20% da população mundial e sua industrialização
acelerada produz um risco ambiental muito grande, isso porque seu principal objetivo é o crescimento econômico, sem muitas restrições.
3. (Mackenzie-SP)
I. Na região de Donbass (Ucrânia), a presença de jazidas de carvão e ferro favorece o desenvolvimento da indústria siderúrgica.
II. Na região de São Petersburgo (ex-Leningrado), a proximidade da taiga siberiana possibilitou o desenvolvimento da indústria de papel e celulose.
III. Na região do Volga-Ural, concentram-se as indústrias pesadas.
Dentre as afirmações anteriores, relativas à industrialização da C.E.I.:
a) somente I e II estão CORRETAS.
b) somente II e III estão CORRETAS.
c) somente I e III estão CORRETAS.
d) todas estão CORRETAS.
e) Nenhuma está CORRETA.
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Antes da desintegração da União Soviética havia uma república autônoma, a da Tchetchênia-Ingústia, que reunia dois povos que lhe davam
nome. Quando a União Soviética não mais existia, a Tchetchênia se recusou a assinar o Tratado de adesão à Federação Russa e proclamou a
independência, o que não foi reconhecido pelo governo de Moscou. Em
dezembro de 1994 iniciou-se a intervenção militar russa na Tchetchênia.
Adaptado de Olic, Nelson Bacic. Conflitos no Mundo: questões e visões geopolíticas. São
Paulo: Moderna, 2000.

Assinale a opção que MELHOR EXPLICA os interesses russos pela região da
Tchetchênia.
a) Áreas de produção e transporte de petróleo e gás das importantes jazidas
da região; posição geográfica estratégica entre o “mundo-russo” e o Oriente Médio; implicações geopolíticas da religião islâmica.
b) Produção de haxixe e ópio para o mercado consumidor da Rússia; atuação
da máfia tchetchena na capital Moscou; proteção à maioria russa na região.
c) Posição estratégica privilegiada (entre o Mar Negro, Cáspio e o Oriente Médio); importantes usinas nucleares e bases militares na região.
d) Jazidas de petróleo e gás natural; atuação de grupos terroristas tchetchenos
que, tendo na religião ortodoxa ponto de união, desafiam o poder de Moscou.
5. (Cesgranrio-RJ)

4. Alternativa a.
a. C ORRETA. Trata-se da frase que melhor retrata as relações na região.
b. INCORRETA. Haxixe e ópio são drogas ilegais
nesses países.
c. INCORRETA. Embora sejam locais estratégicos,
entre os mares Negro e Cáspio e o Oriente
Médio não há importantes usinas nucleares.
d. INCORRETA. Os governos não apoiam oficialmente as ações de grupos terroristas.

A industrialização na União Soviética e na China

4. (PUC-MG) Leia atentamente o texto abaixo.

5. Alternativa d.
a. INCORRETA. A China tem exportado muitos
produtos ligados à tecnologia, e não produtos têxteis.
b. INCORRETA. Os objetivos das ZEE não são a
aproximação com países africanos. A relação entre a China e países africanos se dá
por outros motivos.
c. INCORRETA. A abertura da China não se deu
com a implantação do socialismo.
d. CORRETA. A China está se tornando uma potência mundial detentora de um vasto parque
industrial ligado à tecnologia.
e. INCORRETA. As informações estão todas
erradas.

A China é agora a segunda economia do mundo, superando o Japão.
Nesse inacreditável laboratório da modernidade, há muitos perigos à
espreita, quer eles venham da ecologia, do sistema político ou do próprio crescimento vertiginoso da economia. Mas a China é hoje um lugar
onde acontecem coisas surpreendentes [...].
Horta, Luis Paulo. O império do Meio manda chamar Confúcio. O Globo. Caderno Opinião,
1o caderno, 22 ago. 2010, p. 06.

Com as reformas econômicas iniciadas por Deng X
 iaoping, a partir de 1979 e
do início da década de 80, a China deixou de ser um país atrasado e agrícola
para se converter numa potência industrial, ingressando, já no início do século XXI, na Organização Mundial do Comércio (OMC). Ao combinar uma economia de mercado com a ditadura de um partido único, a China ainda possui
desafios para se sustentar e se integrar ao cenário da economia mundial.
Com base nos conhecimentos das mudanças geoeconômicas atuais, afirma-se que a (o):
a) China se tornou um centro produtor e exportador mundial de produtos têxteis e manufaturados de baixo valor, a partir do crescente uso de mão de
obra barata, do amplo mercado consumidor e de altos investimentos, vindos dos países asiáticos.
b) manutenção das Zonas Econômicas Especiais é uma das metas do novo
modelo de desenvolvimento econômico, cujo principal objetivo é a aproximação da China com países africanos, como Angola e Nigéria, fornecedores de petróleo, produto essencial ao crescimento industrial.
c) início do processo de abertura da China ao comércio exterior se deu com
a implantação do socialismo, logo após o término da Guerra do Ópio, mas
retroagiu com a eclosão do movimento xenófobo conhecido como Guerra
dos Boxers.
d) novo modelo de desenvolvimento chinês para o século XXI aponta para a diminuição da desigualdade social com o aumento do consumo interno e investimentos em setores estratégicos de produção, como os de alta tecnologia e
serviços, apesar da recente expansão de sua economia e dependência em relação ao comércio exterior.
e) rompimento das relações sino-soviéticas na década de 70, a partir da desestalinização promovida na União Soviética, favoreceu a autonomia chinesa
e ampliou os investimentos na produção, até então, controlados exclusivamente pelos russos.
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 industrialização da Ásia,
A
América Latina e África
O Japão
Apesar de sua pequena área e de possuir poucos recursos naturais, o Japão teve um dos mais
intensos processos de industrialização verificados
no século XX. A integração entre as estratégias nacionais e o capital empresarial privado definiu o
caráter de sua economia.
Com a tomada do poder pelo imperador Meiji,
em 1868, houve um processo de modernização e
ocidentalização da até então isolada sociedade japonesa. Duas características marcam a Era Meiji:
a adoção de um desenvolvimento nacionalista com
recusa ao capital estrangeiro e a participação intensa do Estado, que transformou os antigos senhores
feudais em empresários industriais.
No início do século XX, desenvolveram-se vários setores industriais (têxtil, de armamentos, indústria de máquinas, etc.), e teve início uma fase
de expansão colonialista.
Aliado da Alemanha e da Itália na Segunda
Guerra Mundial, o Japão saiu do conflito com
a economia arrasada e foi ocupado pelas tropas
estadunidenses entre 1945 e 1952, que impuseram uma série de mudanças sociais e econômicas.
Proibido pelo governo dos EUA de manter um
exército durante a ocupação, o Japão direcionou
os recursos para a formação educacional e científica da população, priorizando o desenvolvimento tecnológico.
Na segunda metade do século XX, ocorreu o
“milagre japonês”. O país tornou-se fornecedor de
veículos e materiais bélicos para os EUA, que passaram a financiar a economia e a transferir tecnologia para o Japão, ao mesmo tempo que abriam
sua economia às exportações japonesas.

A indústria japonesa
A crise do petróleo na década de 1970 não afetou a economia japonesa como afetou os demais
países. Por ter adotado um padrão tecnológico com
alta produtividade, o Japão continuou crescendo.
Na década de 1990, a economia japonesa perdeu o seu dinamismo e passou a concorrer com outros países do Leste asiático (os Tigres Asiáticos),
entrou em crise e passou por uma fase de baixo
crescimento econômico, que gerou desemprego.
Atualmente, a indústria japonesa é bem diversificada e concentra-se nas cidades de Tóquio,
Nagoya e Osaka. Algumas de suas empresas estão entre as maiores do mundo e possuem filiais
em várias partes do globo. O Japão é o segundo

maior produtor mundial de automóveis, de aço
e de navios. Sua indústria depende das importações de matérias-primas e combustíveis. Trata-se
de um dos países que mais aplicam recursos no
desenvolvimento tecnológico (3% do PIB, contra
apenas 1% no Brasil), além de ser o país que mais
registra patentes no mundo. É grande exportador
de produtos manufaturados (90% do total das exportações) e tem nos produtos de alta tecnologia
uma parcela importante de suas exportações.

O toyotismo
Um dos segredos do sucesso do Japão no século
XX foi a adoção do toyotismo, sistema de produção
criado pela indústria automobilística Toyota, com
base na aquisição de estoques mínimos (as peças são
entregues por empresas subcontratadas no sistema
just in time – “na hora certa”); o controle de qualidade
realizado em cada etapa do processo produtivo evita
desperdícios; as tarefas repetitivas são realizadas por
robôs; e a produção é flexibilizada pela adoção das
células de produção.

Os Tigres Asiáticos
Com a adoção de um modelo de controle estatal e políticas nacionalistas semelhante ao japonês, Hong Kong, Cingapura, Taiwan e Coreia do
Sul conseguiram índices altos de industrialização e ficaram conhecidos como Tigres Asiáticos.
Na década de 1980, assim como fez o Japão, o grupo começou a investir em outros países do Sudeste
asiático, como Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas (os Novos Tigres Asiáticos). Hoje, ao falarmos sobre os Tigres Asiáticos, englobamos tanto
os novos quanto os antigos Tigres.
O desenvolvimento desses países baseia-se
principalmente nas exportações, que contam com
sistemas de proteção e incentivos do governo.
O grupo teve intenso desenvolvimento tecnológico
com base na imitação e no aprendizado de tecnologias já existentes.
Atualmente, a Coreia do Sul é o país mais desenvolvido e industrializado entre os Tigres Asiáticos e
possui grandes e diversificados conglomerados industriais. Do total de suas exportações, cerca de 30%
são produtos de alta tecnologia.

A Índia
Em meados do século XIX, na condição de colônia britânica obrigada a comprar os produtos manufaturados da metrópole, a produção artesanal de
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A economia indiana
A agropecuária indiana representa cerca de 20% do PIB
do país, ocupando mais de 50% da população. Destacam-se a produção de cereais, arroz, trigo, chá, algodão, tabaco e cana-de-açúcar e os rebanhos de porcos, ovelhas e
cabras. A indústria representou 26% do PIB em 2011;
sobressaem-se os setores têxtil, químico, alimentício,
mecânico, cinematográfico e, principalmente, a indústria de softwares, que avançou muito nas últimas décadas, com o apoio estatal e do capital estrangeiro.
No setor de serviços, destacam-se as centrais de atendimento telefônico (call centers) de empresas estrangeiras
que buscam mão de obra barata. As taxas de crescimento
econômico da Índia estão entre as mais elevadas do mundo, impulsionadas pela economia exportadora nos setores de informática e de alta tecnologia.

A América Latina
No período que antecedeu os anos 1930, os países latino-americanos caracterizavam-se como fornecedores de
produtos agrícolas e minerais; sua indústria era incipiente.
No período entre os anos 1930 e 1980, a industrialização
avançou na região, com base no processo de substituição
de importações, impulsionada pela crise mundial dos anos
1920-1930 (quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em
1929). Durante a Segunda Guerra Mundial, as indústrias
continuaram a se desenvolver para abastecer o mercado interno, livre da concorrência estrangeira.
O pós-guerra proporcionou, além do crescimento industrial, a atração do capital estrangeiro. Houve maior desenvolvimento industrial na Argentina, no Brasil, México e
Chile, com a instalação de grandes multinacionais. Apesar
do aumento da entrada de capital estrangeiro, o Estado teve
destaque significativo por criar mecanismos fiscais e outros
incentivos para a indústria (desenvolvimentismo).
O início dos anos 1980 foi marcado pela crise da
dívida externa mundial, que levou à diminuição do papel do Estado na economia, à desnacionalização da indústria, à desindustrialização e à adoção de políticas
neoliberais (abertura comercial e financeira, privatizações e controle da inflação). Nos anos 1990, diversos
governos da América Latina aderiram ao Consenso de
Washington, que passou a regular a política econômica
desses países e os levou a uma crise econômica e social,
com aumento do desemprego e da violência.

As diferenças regionais
Na América Latina, há países com parques industriais
complexos e bem desenvolvidos, como Brasil, México e
Argentina; países com níveis industriais intermediários,
como Chile, Venezuela e Colômbia; e os demais países,
com baixo nível de industrialização.
Brasil. Maior economia da América Latina, com
destaque para a agropecuária (cana-de-açúcar, laran-

ja, café, soja, carne bovina, aves, etc.); parque industrial complexo com a produção de bens de consumo
simples (têxtil, alimentos); indústria automobilística e
de autopeças; indústrias siderúrgica, petroquímica e de
aeronaves. Destacam-se também a mineração e a produção de petróleo.
México. Segunda maior economia da América Latina.
Em 1994, o país passou a fazer parte do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), atraindo empresas do EUA, que, a partir do acordo, podiam explorar
a mão de obra barata no México e enviar seus produtos
ao mercado estadunidense sem a necessidade de pagar
tributos. Essas empresas ficaram conhecidas como maquiladoras. No entanto, ao adotar o livre-comércio com
países de nível socioeconômico muito diferente (EUA e
Canadá), acabou sofrendo aumento do desemprego e deterioração da economia nacional, tornando-se dependente dos EUA. Destaca-se a produção de petróleo, prata, gás
natural, aço, automóveis, carne bovina, cítricos e café.
Argentina. Terceira maior economia da América Latina; possui grande riqueza em recursos minerais e é autossuficiente em petróleo, o que possibilita a existência de
indústrias bem diversificadas (agroindústria, siderúrgica,
automobilística). No início do século XXI, a crise na indústria, que vinha desde os anos 1950, se agravou, levando à retomada de políticas protecionistas que fizeram o
país começar a crescer a taxas bem mais elevadas do que
na década anterior.

A industrialização da Ásia, América Latina e África

tecidos do país acabou-se. Em 1947, a Índia obteve sua independência e iniciou um processo de modernização econômica, com destaque para o desenvolvimento industrial,
fundamentado na política de substituição de importações.

A África
O continente africano concentra muitos países pobres, com baixo grau de desenvolvimento econômico, o
que se reflete na industrialização quase inexistente. Apenas alguns países apresentam grau médio de industrialização, como Tunísia, Egito e Marrocos; apenas a África
do Sul tem alto grau de industrialização, com um complexo parque industrial. A economia dos demais países
baseia-se na extração mineral e na produção agrícola.
Com um crescimento econômico inferior a 2% ao
ano nas décadas finais do século XX, a partir da década
de 2000 a África passou a apresentar um aumento dessa taxa, chegando à média de 5,5% ao ano, graças aos
investimentos externos, com destaque para os investimentos chineses e europeus; ao aumento do preço de
matérias-primas; à ajuda externa e perdão das dívidas, o
que permitiu a alguns países mais pobres criar políticas
de crescimento econômico; e às remessas de dinheiro
de imigrantes (refugiados que vivem em outros países)
para os familiares na África.
As pequenas e médias empresas representam 95%
do total da economia. Alguns países produtores de petróleo merecem destaque por terem conseguido desenvolver uma indústria ligada a esse ramo, como
Argélia, Líbia e Nigéria, o maior produtor da África,
além de Angola, que viveu um boom petrolífero após
2004. Os países do norte do continente beneficiam-se
da relação econômica mais estreita que mantêm com
a Europa e contam com melhores condições de crescimento econômico.
91

TCG_VU_LA_CADERNO_REVISAO_090A093.indd 91

28/02/14 10:26

Atividades
1. Alternativa d.
a. INCORRETA. Não é possível afirmar que a
maioria da população trabalha no setor
secundário.
b. INCORRETA. Na industrialização clássica,
predominaram as indústrias de bens não duráveis dos setores alimentício e têxtil.
c. INCORRETA. A mecanização do setor primário ainda não é uma realidade da maioria
dos países subdesenvolvidos.
d. CORRETA. Há muita dependência de investimentos estrangeiros, e muita terra nas
mãos de poucos proprietários.
e. INCORRETA. Grande parte desses países
conta com um grande contingente populacional, porém são consumidores de baixo
poder aquisitivo e não um pequeno mercado
consumidor.
2. Alternativa e.
a. INCORRETA. Os países pobres estão longe de
resolver seus problemas sociais.
b. INCORRETA. Não é possível falar em modelo
centralizador adotado pelos Estados.
c. INCORRETA. O mundo bipolar não foi caracterizado pelo liberalismo econômico.
d. INCORRETA. O mundo unipolar não pode ser
representado pela formação da União
Europeia e pelos seus novos membros.
e. CORRETA. Com o fim da Guerra Fria muitos
países pobres adotaram políticas orientadas
pela pressão internacional exercida pelas
grandes potências, como o neoliberalismo,
por exemplo.
3. Alternativa c.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. CORRETA. Apenas a frase III está incorreta,
pois, com a adoção do sistema capitalista,
os países do Leste Europeu ainda não resolveram seus problemas econômicos e sociais.
As demais frases (I, II e IV) estão corretas.
d. INCORRETA.

1. (Unicentro-PR) A fragilidade econômica dos países subdesenvolvidos é uma
realidade incontestável e, entre as características comuns a todos esses países, destaca-se o que está indicado em:
a) Uma grande participação da população ativa no setor secundário.
b) A industrialização clássica, com o predomínio das indústrias de bens de
consumo duráveis.
c) O uso intensivo do solo e a elevada mecanização do setor primário.
d) A vulnerabilidade em relação ao mercado externo e uma estrutura fundiária concentrada.
e) Um pequeno mercado consumidor e uma elevada produtividade agrícola.
2. (FGV)

O maior drama histórico contemporâneo reside no abismo entre a
atualidade da necessidade de superação do capitalismo e a regressão nas
condições da implantação dessa superação. A passagem, dentro do capitalismo, do modelo regulador para o neoliberal e a passagem do mundo
bipolar para o unipolar, com o fim do chamado “campo socialista”, geraram esse abismo.
Sader, Emir. Caros Amigos, ano X, n. 112, jul. 2006.

São exemplos do quadro político e econômico descrito nesse parágrafo:
a) as atuais políticas públicas implantadas por países pobres que, em sua
maioria, conseguiram resolver problemas sociais, como os de educação e
saúde, resultados que não foram conquistados por países socialistas.
b) a permanência do modelo centralizador da economia por parte do Estado, por meio das novas agências reguladoras pós-privatizações, tal como
ocorre no Brasil nos setores de comunicação e energia, por exemplo.
c) o fim do mundo bipolar, característico do período da Guerra Fria, considerado como um modelo neoliberal entre os países capitalistas e, com o fim
desse período, as economias mais ricas passaram a adotar políticas intervencionistas sobretudo nas grandes corporações financeiras.
d) a formação do mundo unipolar exemplificado na atualidade pelo acordo
entre os países europeus – a União Europeia. Prova disso é o ingresso de
nações que adotavam o socialismo e que hoje são neoliberais e utilizam a
moeda única do bloco – o Euro.
e) a adoção, por países capitalistas da semiperiferia industrializada, de políticas neoliberais, principalmente na última década do século XX, estratégia que já havia sido adotada pelos países capitalistas mais ricos.
3. (UFU-MG) Ao longo da história, a produção capitalista produziu grandes desigualdades socioeconômicas em várias partes do mundo.
Sobre os principais problemas que afetam as economias subdesenvolvidas,
analise as afirmativas apresentadas e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.
I. Pobreza, guerras civis, Aids, exclusão social, tecnológica e econômica no
mundo globalizado marcam a atual situação do continente africano.
II. Concentração de renda, aumento do emprego informal, crises econômicas,
recessão e o aumento da pobreza constituem-se os principais problemas
da América Latina.
III. No Leste Europeu, após a introdução de mecanismos capitalistas em suas
economias, o desemprego, a inflação alta, o custo de vida elevado e as privatizações deixaram de existir.
IV. Direitos humanos não respeitados, desigualdades regionais, perseguições
religiosas, movimentos separatistas da Província de Sin-Kiang constituem
alguns problemas da China.
Marque a alternativa que apresenta somente afirmativas CORRETAS.
a) II e III.
c) I, II e IV.
b) I, III e IV.
d) II, III e IV.
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Taxa de crescimento do PIB (%) (média anual para o período)
Anos
País/
Território

1980-1990

1990-2000

Brasil

2,7

2,9

2,2

México

1,1

3,1

1,9

– 0,7

4,3

2,2

Coreia do Sul

8,9

5,7

4,6

Cingapura

6,7

7,8

4,2

Hong Kong

6,9

4,0

4,3

Argentina

2000-2005

Adaptado de <www.scipione.com.br>.

Indique duas características do modelo de industrialização adotado pelos
países latino-americanos presentes na tabela acima. Indique também dois
motivos que expliquem o melhor desempenho econômico dos Tigres Asiáticos
no período entre 1980 e 2005.
5. (Unifesp) A industrialização do sudeste asiático ocorreu em duas etapas.
Na primeira, surgiram os chamados tigres de primeira geração, que receberam capital do Japão. Na segunda, eles investiram nos tigres da segunda
geração. Assinale a alternativa que lista corretamente os tigres asiáticos de
primeira e de segunda geração.
a) Primeira geração: Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura.
Segunda geração: Indonésia, Malásia e Tailândia.
b) Primeira geração: Coreia do Sul, Malásia e Taiwan.
Segunda geração: Cingapura, Indonésia e Tailândia.
c) Primeira geração: Taiwan, Tailândia e Malásia.
Segunda geração: Coreia do Sul, Cingapura e Indonésia.
d) Primeira geração: Coreia do Sul, Cingapura e Indonésia.
Segunda geração: Malásia, Tailândia e Taiwan.
e) Primeira geração: Cingapura, Indonésia e Tailândia.
Segunda geração: Coreia do Sul, Malásia e Taiwan.
6. (UEG-GO) Os Tigres Asiáticos eram países subdesenvolvidos até a década de
1970, quando promoveram uma rápida e eficiente industrialização. Cite três
fatores que favoreceram esse processo de industrialização.

4. Algumas características do modelo de industrialização adotado por países latino-americanos são:
ênfase nas indústrias de bens de consumo, associação entre gasto público e capital privado, obtenção de recursos financeiros externos por meio
de empréstimos e produção industrial voltada
para o mercado interno, diminuindo as importações. Entre os motivos que explicam o desempenho econômico dos Tigres Asiáticos no período,
destacam-se: o controle da inflação, o incentivo
ao desenvolvimento de uma forte poupança interna, a implantação de um modelo de gestão do
Estado mais eficiente, uma melhor distribuição
de renda em relação aos países latino-americanos e investimentos em educação permitindo a
formação de um amplo mercado interno.

A industrialização da Ásia, América Latina e África

4. (Uerj) Os países subdesenvolvidos que se industrializaram durante o século
XX basearam-se em modelos diferentes de implementação de sua atividade
fabril, o que gerou quadros sociais e econômicos consideravelmente distintos
entre eles. Observe a tabela a seguir.

5. Alternativa a.
a. C ORRETA. Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura
foram os pioneiros na industrialização de
ponta no sudeste asiático. Pouco depois, esse modelo de industrialização foi adotado
por outros países como Indonésia, Malásia
e Taiwan.
b. I NCORRETA.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.
6. O processo de industrialização nos Tigres
Asiáticos foi favorecido pelo protecionismo alfandegário; repressão ao sindicalismo e às greves; mão de obra abundante e barata; criação
das Zonas de Processamento de Exportação;
forte apoio do governo, com a criação de infraestrutura e investimento na educação e formação de mão de obra qualificada.
7. Alternativa b.
a. INCORRETA.
b. CORRETA. A frase III é a única incorreta, pois
não há uma homogeneização produtiva, e sim
uma produção em grande escala de produtos
considerados, muitas vezes, inovadores.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.

7. (PUC-MG) Refere-se à industrialização dos Tigres Asiáticos:
I. Uma série de vantagens, ligadas a fatores como a presença de mão de obra
barata, foi considerada pelos grupos industriais americanos e japoneses
para se instalarem nos Tigres Asiáticos.
II. Após o desenvolvimento industrial dos Tigres Asiáticos, os salários se
elevaram a níveis superiores aos da inflação e, com isso, elevou-se o poder aquisitivo da população.
III. Para facilitar a colocação da produção no mercado internacional, tomou-se
como estratégia a implantação de uma produção industrial muito homogênea para esse grupo de países.
a) se apenas a afirmação I estiver CORRETA.
b) se apenas as afirmações I e II estiverem CORRETAS.
c) se apenas as afirmações I e III estiverem CORRETAS.
d) se apenas as afirmações II e III estiverem CORRETAS.
e) se todas as afirmações estiverem CORRETAS.
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A produção do espaço industrial

A industrialização do Brasil
O papel do Estado
na industrialização brasileira
O processo de industrialização no Brasil, iniciado no século XIX, apresentou várias fases de declínio e crescimento, mas o traço comum a todas elas
foi a presença, em maior ou menor grau, de ações
do Estado impulsionando a formação e a consolidação do parque industrial brasileiro.

Histórico da industrialização:
período pré-1930
Na segunda metade do século XIX, proliferaram
fábricas nacionais de tecidos, chapéus, sapatos,
couros, vidros, sabão e cerveja para o consumo interno. Milhares de migrantes europeus formavam
a classe operária nascente e propiciaram importante base para a industrialização brasileira.
A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) gerou
uma crise de abastecimento com fortes reflexos
no Brasil. Com as dificuldades de importação, o
crescimento industrial ganhou impulso, e o parque industrial nascente diversificou-se. Além das
indústrias de bens de consumo, surgiram fábricas
de bens de produção, como pequenas siderúrgicas, metalúrgicas e fábricas de cimento.

O período pós-1930
Dois fatores foram fundamentais para o processo de industrialização posterior aos anos 1930:
a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em
1929, e a Revolução de 1930, com a subida de
Getúlio Vargas ao poder.
Com a diminuição das exportações (principalmente de café) por causa da crise, diminuíram os recursos
para importação, levando o Brasil a produzir internamente o que antes era oriundo de outros países.
A tomada de poder por Getúlio Vargas consolidou a participação, nas estruturas do governo, de
uma burguesia industrial nascente. A existência
de estrutura para os negócios com o café, de mercado interno para produtos industriais e a vontade política de levar adiante a industrialização
geraram um novo ciclo de industrialização por
substituição de importações, com inúmeras iniciativas, sobretudo de imigrantes.
A Segunda Guerra Mundial acentuou ainda
mais o processo de industrialização por substituição de importações. A própria industrialização
aumentou o mercado interno para produtos industrializados, pois os operários começaram a
formar um novo mercado consumidor.

A Petrobras e as demais empresas estatais de
bens de capital forneceriam o suporte necessário
para a implantação de indústrias de bens de consumo, as quais ficariam a cargo do setor privado. Para
fornecer suporte técnico e financeiro à atuação do
setor privado, foi c riado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 1952.

O período desenvolvimentista
e os Planos Nacionais de
Desenvolvimento (PND)
A partir da década de 1940, o Estado brasileiro passou a apostar em um planejamento integrado da economia, com o objetivo de promover o
desenvolvimento econômico no país. Essa atitude
marcou o período conhecido como desenvolvimentista, que se estendeu até a década de 1980.
Para superar os obstáculos ao desenvolvimento, como sistema de transporte e distribuição de
combustíveis inadequados e sistema retrógrado
de distribuição de energia, entre outros, o governo investiu na expansão das indústrias siderúrgicas e de bens de capital.

O plano de metas do governo JK
O plano de metas foi um planejamento econômico e social integrado, lançado durante o mandato de
Juscelino Kubitschek (1956-1961), que objetivava
o desenvolvimento do país por meio de um direcionamento adequado dos investimentos do governo.
As metas atingiam diretamente os setores de energia, transporte, alimentação e educação. Também a
construção da nova capital, Brasília, incluía-se no
esforço de desenvolvimento e integração nacional.

Os PND
Após a instauração do regime militar, em 1964,
a necessidade de superar o obstáculo do atraso tecnológico levou à priorização de pesquisas e investimentos em diversas áreas: petroquímica, extração
mineral, siderurgia, construção naval, mecânica,
agropecuária e comunicação. O planejamento direcionava as ações do governo, destacando-se os Planos
Nacionais de Desenvolvimento. Esse período ficou
conhecido como “milagre econômico”, marcado por
investimentos públicos em obras de infraestrutura
e pelo aumento de empresas estatais atuando em setores considerados estratégicos, como o energético, o
de transportes e o de extração mineral.
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Uma das características que marcaram o processo de
industrialização brasileira foi o emprego de capital nacional, estrangeiro e a criação das estatais, devido à política nacionalista e desenvolvimentista, segundo a qual
o Estado deveria oferecer as condições de infraestrutura necessárias ao processo de implantação da indústria,
inclusive como investidor nos setores estratégicos da
economia, sobretudo geração de energia e produção e
transformação mineral.
O período posterior à Segunda Guerra foi de grande
crescimento econômico mundial impulsionado pela reconstrução. Várias empresas estrangeiras adotaram uma
política de expansão de suas instalações para países em
desenvolvimento. Atraídas pelos incentivos do governo,
várias empresas multinacionais dos ramos automobilístico, farmacêutico, elétrico, eletroeletrônico e químico
se estabeleceram no Brasil.
A existência de indústrias nacionais é importante
para a economia de um país para evitar a perda de divisas com as remessas de lucros para os países de origem, como ocorre com as multinacionais, e também
para possibilitar o desenvolvimento tecnológico nacional, que é gerado pelas empresas estrangeiras e que acaba se concentrando nos países de origem.
As empresas estatais foram criadas no período desenvolvimentista para atuar em áreas em que nem as
empresas privadas nem as multinacionais tinham interesse em atuar devido à necessidade de alto investimento e à incerteza quanto ao lucro. Nos anos 1990, houve
uma forte política de privatização dessas empresas.

Concentração e desconcentração
industrial no Brasil
Do princípio da industrialização até os anos 1970, houve intensa concentração industrial na Região Sudeste e no
Rio Grande do Sul, devido a peculiaridades do desenvolvimento industrial brasileiro, como a localização, até 1960,
da capital federal no Rio de Janeiro. A importância da economia cafeeira na região, que favoreceu a implantação de
indústrias, portos, estradas de ferro, etc., gerou capitais
para serem aplicados no desenvolvimento industrial e, a
partir da segunda metade do século XIX, atraiu imigrantes
que formaram a massa de mão de obra e também importante mercado consumidor dos produtos industrializados.
O fim das barreiras comerciais entre os estados, política
criada por Getúlio Vargas, proporcionou um incremento
da indústria do Sudeste e prejudicou o fortalecimento das
indústrias locais nas outras regiões, tornando o estado de
São Paulo o principal polo industrial do país. Em 1941,
foi criada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), privatizada em 1993 e
uma das maiores do mundo na atualidade.
Após 1970, houve um processo de desconcentração
industrial, por ação do Estado, que buscava diminuir os
desequilíbrios regionais, e por outros fatores, como as

dificuldades de transporte nas grandes cidades, a possibilidade de redução de custos com mão de obra e com
a aquisição de terrenos para a construção de plantas
industriais de grande porte, além da chamada “guerra
fiscal” (isenção de impostos, doação de terrenos, infraestrutura, etc.) empregada pelos municípios e estados
para atrair empresas.
Mas há duas condições primordiais para a desconcentração industrial: o transporte eficaz e o progresso da
ciência e da técnica. As telecomunicações, por exemplo,
permitiram a separação entre a unidade produtiva e os
escritórios de gerenciamento.

A industrialização do Brasil

O tripé da industrialização:
empresas multinacionais, nacionais
e estatais

Características atuais
da industrialização brasileira
A crise provocada pelo alto endividamento externo
nos anos 1970 criou forte recessão econômica, levando o Estado a diminuir sua atuação no desenvolvimento industrial. A década de 1980 ficou conhecida como
a “década perdida”.
Nos anos 1990, houve uma série de privatizações de
empresas estatais, nas quais setores importantes da indústria nacional foram vendidos a grupos estrangeiros.
A abertura comercial colocou as indústrias brasileiras
em uma concorrência mais intensa com as indústrias do
restante do globo, e uma das estratégias adotadas para
enfrentar a concorrência externa foi a transferência de
unidades produtivas para áreas com mão de obra mais
barata e sindicatos mais fracos.

Especialização produtiva
de algumas regiões
Apesar de a indústria ainda estar fortemente concentrada na Região Sudeste, tem ocorrido um significativo
aumento da industrialização do Centro-Oeste, liderado
pelo setor agroindustrial.
Em alguns casos, a concentração e a especialização
em setores proporcionam uma série de benefícios para
a atividade industrial, como o estímulo a outras indústrias da cadeia produtiva, e tornam-se determinantes
para uma região, sendo responsáveis pela geração de
emprego e pelo dinamismo econômico local, como o
setor têxtil de malharia em Blumenau (SC), de tecidos
sintéticos em Americana, Nova Odessa e Sumaré (SP) e
o de lingerie em Nova Friburgo e Petrópolis (RJ); o setor calçadista no Vale do Rio dos Sinos (RS), em Juiz de
Fora, Uberlândia e Uberaba (MG), Birigui e Franca (SP);
o setor de equipamentos elétricos em Jaraguá do Sul,
Blumenau e Itajaí (SC).

Diversificação industrial no Brasil
O parque industrial brasileiro é bastante diversificado e beneficia-se do amplo mercado interno e forte
potencial exportador. Os principais setores são: automobilístico, autopeças, metalúrgico e siderúrgico, alimentício, petroleiro, têxtil, químico e construção civil,
setor este importante na geração de empregos e no qual
o Brasil tem grande domínio tecnológico e matérias-primas em abundância, o que explica seu dinamismo.
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Atividades
1. Alternativa c.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. INCORRETA. O Brasil tem aumentado a sua
capacidade de consumo no mercado interno.
d. CORRETA.
2. Alternativa c.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. INCORRETA. O crescimento das exportações
foi vertiginoso no período.
d. CORRETA.
3. Resposta 5 01 1 08 1 32 5 41.
01. CORRETA.
02. INCORRETA. A industrialização brasileira
não se deu nos moldes apresentados.
04. INCORRETA. Os problemas ambientais em
decorrência da industrialização ainda são
uma constante no país.
08. CORRETA.
16.	INCORRETA. Houve muitas novas indústrias
nesse período.
32. CORRETA.
64. INCORRETA. Ainda hoje temos problemas
de distribuição de renda nessas regiões.

1. (Ufop-MG) Sobre a indústria brasileira, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Desde o início de sua implantação, a indústria brasileira esteve funcionalmente associada aos recursos naturais presentes em cada região do país.
b) Nas últimas décadas, ocorreu o fenômeno de redistribuição industrial, em
decorrência do desenvolvimento da infraestrutura de regiões antes marginalizadas.
c) Entre os aspectos negativos da dinâmica atual da economia brasileira, destaca-se a diminuição da capacidade de consumo do mercado interno.
d) A abertura da economia brasileira na década de 1990 facilitou a entrada de muitos produtos estrangeiros que competem com a produção industrial nacional.
2. (Ufop-MG) Analise o gráfico apresentado a seguir, sobre a relação entre o
Produto Interno Bruto e as exportações no Brasil durante o período entre
1973 e 2003.

Fonte: Souza, Marcos; Alvim, Carlos Feu. O que afeta as exportações
brasileiras? Economia & Energia. n. 41, novembro-dezembro 2003. Adaptado.
Disponível em: <http://ecen.com/>. Acesso em: 06 maio 2010.

Com base nas informações do gráfico, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Durante o período de vigência do Real supervalorizado, o valor das exportações brasileiras acompanhou o crescimento real do PIB.
b) No final da terceira década, o valor real do PIB era três vezes maior do que
no início da primeira década.
c) O crescimento das exportações brasileiras foi contido, no período, pelo deflator do PIB dos EUA.
d) O valor relativo das exportações brasileiras oscilou em relação ao valor
real do PIB, no período entre 1983 e 1993.
3. (UFSC) Sobre a economia brasileira, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01. O Brasil é histórica e geograficamente caracterizado por regiões com diferentes estruturas socioeconômicas.
02. A industrialização brasileira seguiu os moldes europeus, especialmente da
Inglaterra, dado que este país tinha grandes interesses no Brasil e auxiliou
na fabricação de máquinas e equipamentos desde os anos 1940.
04. Os setores da indústria e da agricultura sempre defenderam o uso mais
consciente dos recursos naturais, especialmente depois das conferências
sobre meio ambiente nos anos 1972 e 1992.
08. O período entre o início dos anos 1930 e o final da década de 1980 ficou marcado sobretudo como Processo de Substituição de Importações,
cuja industrialização brasileira pode ser definida como um processo lento, gradual e contínuo.
16. Apesar das evidentes desigualdades regionais, durante o período de
1950 a 1980 não houve um favorecimento para a implantação de grandes empresas da região Sudeste, pois esta região já estava saturada e altamente concentrada industrialmente.
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4. (ESPM) Sobre o processo industrial brasileiro, são feitas as seguintes afirmações:
I. A concentração de capitais proporcionada pela economia cafeeira favoreceu o desenvolvimento industrial paulista.
II. A ocorrência de combustíveis fósseis, em especial o carvão, foi um dos motivos que levou à concentração industrial no Sudeste.
III. A designada “guerra fiscal” e a organização sindical contribuíram para a
desconcentração verificada a partir do último quartel do século XX.
IV. O desenvolvimento desigual brasileiro reflete-se na disparidade da espacialização industrial do país.
V. Responsável pela maior fatia do parque industrial brasileiro, igualmente, a
maior concentração siderúrgica do país localiza-se no estado de São Paulo.
São CORRETAS:
a) I, II e III.
c) I, III e V.
e) III, IV e V.
b) I, III e IV.
d) II, III e V.
5. (Uespi) A partir da década de 1950, verificou-se uma intensificação no processo de industrialização em diversas regiões do planeta. No caso de países
latino-americanos, como, por exemplo, o Brasil, a Argentina e o México, em
que se baseou, fundamentalmente, a industrialização?
a) Nos recursos minerais e no crescimento populacional.
b) Na farta mão de obra barata e na baixa taxa de crescimento vegetativo.
c) Na internacionalização dos mercados, primeiramente, e nas elevadas taxas de reserva cambial.
d) Nas diversidades regionais e na renda per capita da população.
e) Na substituição das importações e, posteriormente, na internacionalização dos mercados.
6. (UFPA) A atividade industrial e a industrialização brasileira estão desigualmente distribuídas pelas regiões do país. Construídas predominantemente
no século XX, elas são componentes da modernização urbana que reinventa nossa sociedade e dinâmica espacial. Sobre a indústria e industrialização
brasileira, é CORRETO afirmar:
a) A industrialização tem suas raízes fincadas na economia da cana-de-açúcar e
do café, que possibilitou a acumulação de capital necessária para a diversificação em investimentos no setor industrial, e esse fato permitiu a produção
de bens de consumo duráveis, sobretudo automóveis e eletrodomésticos.
b) A indústria nasce dos capitais restantes do declínio da economia da cana-de-açúcar e do café. Esses capitais impulsionaram uma diversidade de
pequenas indústrias de produção de bens de consumo não duráveis, tais
como perfumaria, cosméticos, bebidas, cigarros, que apoiadas pelo Estado
se difundiram pelo país.
c) A ação do Estado foi fundamental para desencadear o processo de industrialização brasileira, por exemplo, criando empresas estatais, como a antiga Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional,
para investir na indústria de base. Sem elas não seria possível a implantação de indústria de bens de consumo duráveis.
d) A industrialização brasileira é fruto da capacidade inovadora do Estado e do
empresariado nacional. Este último não mediu esforços para construir em
todo o território nacional sistemas de transporte, comunicação, energia e portos, necessários à circulação de bens, serviços e pessoas por todas as regiões.
e) A industrialização brasileira se tornou possível a partir de investimentos
do capital internacional, que não mediu esforços para construir em todo o
território nacional sistemas de transporte, comunicação, energia e portos,
necessários à circulação de bens, serviços e pessoas por todas as regiões.

4. Alternativa b.
a. INCORRETA.
b. CORRETA. A frase II está incorreta porque
não foram os motivos apresentados que levaram a concentração industrial no Sudeste.
A frase V também está incorreta, pois a
maior concentração de indústria siderúrgica
é em Minas Gerais. Já as demais afirmativas
(I, III e IV) estão corretas.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.

A industrialização do Brasil

32. A infraestrutura derivada da cafeicultura desenvolvida no estado de São
Paulo permitiu a base para a industrialização sobretudo do Sudeste.
64. As políticas regionais de desenvolvimento dotaram regiões carentes de
infraestrutura produtiva e levaram à melhor distribuição de renda entre
as respectivas populações.

5. Alternativa e.
a. INCORRETA. A disponibilidade de recursos
naturais e o crescimento populacional foram
sempre uma realidade desses países. Sua industrialização ocorreu por uma série de
questões ligadas ao mercado internacional.
b. INCORRETA. Não houve baixa taxa de crescimento vegetativo.
c. INCORRETA. As altas taxas cambiais impossibilitariam as exportações.
d. INCORRETA. A diversidade regional em nada
contribuiu para isso diretamente.
e. CORRETA.
6. Alternativa c.
a. INCORRETA. A industrialização se deu por
outros motivos.
b. INCORRETA. As indústrias não se difundiram
pelo país, uma vez que ficaram concentradas
inicialmente no Sudeste.
c. CORRETA. A instalação de indústria de base
foi fundamental para o fortalecimento do
setor no país.
d. INCORRETA. Ainda hoje há carência de infraestrutura para escoar a produção brasileira para
exportação.
e. INCORRETA. Ainda hoje há carência de infraestrutura para escoar a produção brasileira para
exportação.
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7. Alternativa c.
a. INCORRETA. Não são características do Sul.
b. INCORRETA. Não são características do
Nordeste.
c. CORRETA. São características marcantes do
Sudeste.
d. INCORRETA. Não são características do
Norte.
e. INCORRETA. Não são características do
Centro-Oeste.
8. a. O programa “Eixos de Desenvolvimento” foi
criado nos anos 1970, no contexto do Programa
Nacional de Integração, pelo qual o governo federal estimulou o processo de ocupação da
Amazônia através da construção de rodovias
(com o objetivo de criar um corredor de exportação entre o Atlântico e o Pacífico, que era a
Transamazônica), da implantação de uma malha
urbana, de comunicação, e da construção de hidroelétricas. O projeto “Calha Norte”, implantado durante o período da redemocratização
(governo Sarney), em meio a uma violenta crise
fiscal do Estado, previa o desenvolvimento urbano e a construção de bases militares e de vigilância constante na fronteira norte do Brasil,
invocando questões de segurança nacional, vigilância sobre a Amazônia e controle sobre os
corredores do narcotráfico colombiano, que utilizavam essa fronteira para o transporte e a comercialização de drogas.
b. O programa “Grande Carajás”, também desenvolvido sob intensa crise fiscal do Estado
no final da Ditadura Militar, foi uma tentativa
de atrair investimentos estrangeiros para a
região e incorporar pesquisa e desenvolvimento na ocupação da Amazônia. Ele surge
em função de uma das maiores jazidas metalogenéticas do mundo, com área de 90 milhões de hectares, correspondente a 10% do
território nacional, onde foi montada uma intensa base logística e de infraestrutura (rodoviária, ferroviária e hidroelétrica) para
subsidiar a exploração e o transporte de minérios (ferro, alumínio e outros) para o Porto
de Itaqui, no Maranhão.

7. (UEPB) Em uma aula de Geografia Regional, o professor apresentou os slides
abaixo, como ferramenta didática no seu trabalho.
Slide 01
Até a década de 1970 a atividade industrial no país esteve concentrada nessa
região, devido, especialmente, aos fatores de complementaridade industrial
e à concentração de investimentos públicos no setor de infraestrutura. Esse
fenômeno reforçou a tendência da concentração industrial e acentuou as desigualdades regionais.
Slide 02
A partir de 1990 intensificou-se nessa região o processo de desconcentração
industrial. Várias indústrias migraram para novos espaços em busca de vantagens econômicas, incentivos fiscais, mão de obra barata e mercado consumidor.
Slide 03
Empresas inovadoras de alta tecnologia reforçaram sua concentração industrial na área, tendo em vista estarem ligadas aos centros de pesquisas tecnológicas avançadas, objetivando garantir a competitividade dos mercados.
Slide 04
Em um dos estados dessa região, as atividades realizadas no território nacional são interligadas aos principais circuitos da economia internacional,
através da sede de grandes empresas e bancos. Sua maior cidade controla os
principais sistemas de comunicação que difundem as inovações tecnológicas
em todo o país.
Os slides 1, 2, 3 e 4 tratam da região:
a) Sul.
c) Sudeste.
e) Centro-Oeste.
b) Nordeste.
d) Norte.
8. (Unicamp-SP) As figuras abaixo representam duas concepções geopolíticas de
ocupação da Amazônia brasileira no período militar. Responda às perguntas:

1970

EIXOS DE DESENVOLVIMENTO
ESTRADAS PLANEJADAS E/OU CONSTRUÍDAS
ÁREAS ONDE TERRAS DEVOLUTAS
SERÃO INCORPORADAS AO
GOVERNO FEDERAL

1980

PROGRAMA CARAJÁS
PROGRAMA GRANDE CARAJÁS
PROGRAMA FERRO CARAJÁS
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9. (PUC-MG) Analise o quadro abaixo, relativo à distribuição da produção industrial no Brasil e, em seguida, marque a afirmativa INCORRETA.
BRASIL
Valor da produção industrial por estado (% do total)
UNIDADES DA
FEDERAÇÃO

1907

1919

1939

1970

2007

Pernambuco

7,4

6,8

4,8

2,1

1,3

Bahia

3,4

2,8

1,4

1,6

5,2

Minas Gerais

4,4

5,6

6,5

7,1

10,4

Rio de Janeiro

7,6

7,4

5,0

15,5

7,9

Guanabara*

30,2

20,8

17,0

–

–

São Paulo

15,9

31,5

45,4

57,2

40,5

4,5

3,2

2,2

4,5

7,3

13,5

11,1

9,8

6,3

8,0

Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Outros
Total

1,9

1,9

1,8

3,2

4,8

11,2

8,9

6,1

2,5

14,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9. Alternativa d.
a. CORRETA.
b. C ORRETA.
c. CORRETA.
d. INCORRETA. A frase está incorreta porque
não há estabilidade na distribuição industrial nas regiões e estados mencionados.
A industrialização do Brasil

a) Quais as principais diferenças entre “os eixos de desenvolvimento de
1970” e o “Projeto Calha Norte”?
b) Que razões explicariam o programa Grande Carajás?

10. Resposta 5 1 1 2 1 4 1 8 5 15.
01.	CORRETA.
02. CORRETA.
04. CORRETA.
08. CORRETA.
16.	INCORRETA. Os investimentos não foram
em função da ideia de “Brasil Grande” e
também não houve grande aumento na
abertura de estradas.

Obs.: * A Guanabara (Distrito Federal até 1960) e o Rio de Janeiro formavam duas
unidades separadas até 1975, quando foram fundidos no atual Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: Vesentini, José Willian. Geografia: o mundo em transição. 2009.

a) Até os anos 70, observa-se um forte processo de concentração industrial
em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que respondiam por cerca de
80% de toda a produção industrial brasileira.
b) A partir dos anos 70, observa-se um processo de desconcentração industrial no Brasil, com uma redução do poder relativo da indústria paulista sobre a produção total brasileira.
c) Mesmo que haja um processo de desconcentração industrial em curso no
Brasil, ainda predomina, na atualidade, uma forte concentração no sudeste
brasileiro, com mais de 50% da produção industrial total.
d) Nas regiões Sul e Nordeste, verifica-se uma estabilidade na distribuição da
produção industrial, mantendo-se em posições de absoluto destaque a indústria gaúcha e a pernambucana.
10. (UEPG-PR) Com relação à política econômica brasileira em certas épocas do
período republicano, assinale o que for CORRETO.
01. O chamado Plano de Metas foi um exemplo de política econômica bem-sucedida do presidente Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960, que
incentivou a indústria automobilística e a abertura de estradas, dentre
outros itens.
02. No governo de Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real teve êxito no
controle da inflação e os gastos públicos desenfreados foram controlados
com a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, além desse governo ter promovido a privatização de empresas estatais.
04. O governo Lula lançou o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC,
destinado a acelerar o crescimento econômico do país.
08. O plano econômico do governo Collor foi o de maiores resultados positivos para a economia brasileira, com controle da inflação e dos gastos públicos excessivos, além da facilidade de empréstimos bancários a juros
baixíssimos pela população mais pobre.
16. Os governos militares, no incentivo ao desenvolvimento do país com a
ideia de “Brasil Grande”, investiram em infraestrutura: abertura de milhares de quilômetros de estradas, a ponte Rio-Niterói, usinas hidrelétricas,
como a de Itaipu, e a criação do PróÁlcool e da Telebras, dentre outros.
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O espaço agrário mundial
As diferenças no mundo rural
O intenso processo de urbanização mundial
ocorrido no século XX transformou significativamente o campo. A modernização da agricultura e a industrialização nas cidades promoveram o
êxodo rural que fez a população urbana se tornar
maior que a rural.

Os tipos de agricultura
A diversidade encontrada no meio rural é, em
grande parte, associada às formas de produção. Assim, é possível diferenciar os tipos de agricultura de
acordo com a finalidade (agricultura de subsistência e agricultura comercial), a técnica (agricultura
tradicional, agricultura moderna e agricultura
orgânica) e a mão de obra (agricultura patronal,
agricultura familiar e agricultura camponesa).

Transformações na agricultura
e resistência camponesa
No processo de formação do capitalismo, na
passagem da Idade Média para a Idade Moderna, uma das características que se tornaram mais
marcantes foi a transformação da agricultura e sua
consequente subordinação aos interesses da sociedade capitalista.
A inserção das relações capitalistas de produção
no seio do campesinato teve um aspecto contraditório: ao mesmo tempo que transformava parte
dos camponeses em ricos agricultores, transformava outra parte em agricultores empobrecidos e
sem terra para plantar. Estes migravam para as cidades ou passavam a trabalhar como empregados
dos agricultores que enriqueciam.
A luta pela terra tornou-se uma das principais
formas de resistência do campesinato no mundo,
uma maneira de resistir às relações capitalistas
que muitas vezes levavam à sua destruição como
grupo social. Os camponeses tiveram papel fundamental nas revoluções e nas revoltas sociais do
século XX, como a Revolução Mexicana (1910),
a Revolução Russa (1917), a Revolução Chinesa
(1949), a Cubana (1959), a Vietnamita (1965-1975)
e a Nicaraguense (1979).

Protecionismo agrícola e
vida no campo nos países
desenvolvidos
O protecionismo agrícola no comércio internacional é um conjunto de práticas que têm como

objetivo impedir ou dificultar a entrada de produtos agrícolas estrangeiros em um país.
Existe grande variedade de formas de protecionismo. Entre elas destacam-se a criação de impostos elevados sobre as importações e de cotas
que estabelecem uma porcentagem máxima para
a quantidade de cada produto que poderá ser importada. O protecionismo inclui, muitas vezes, a
proibição da importação de certos produtos. Considerada uma barreira não tarifária, a proibição de
importação é utilizada frequentemente sob a alegação de não cumprimento de critérios ambientais ou sanitários (caso de doenças que acometem
o gado, como febre aftosa e gripe aviária).
Também existem os subsídios dados pelo governo dos países ricos aos seus agricultores, tais como
taxas de juros mais baixas, política de preços mínimos (o valor mínimo que será pago pela produção, independentemente do mercado), garantia de
compra da produção, entre outros. Um exemplo
disso é a sobretaxa cobrada pelos Estados Unidos
para as importações do suco de laranja brasileiro.
Se não houvesse a sobretaxa, o produto brasileiro
poderia ser vendido por um preço mais baixo do
que aquele produzido nos EUA, o que ocasionaria
prejuízos para a indústria de sucos estadunidense.

A agricultura nos Estados Unidos
Os Estados Unidos são os maiores produtores
de alimentos do mundo. Possuem uma agropecuária bastante moderna e integrada aos diversos
processos de comercialização e industrialização.
Há dois grandes modelos agrícolas: o modelo texano
e o modelo californiano.
O modelo texano inclui as grandes propriedades produtoras de fibras e grãos no meio-oeste
estadunidense, mercadorias pouco diferenciadas
(commodities), produzidas em larga escala e com
alta tecnologia.
No modelo californiano busca-se a diversidade
dos produtos já na origem da produção. Alguns deles não passam por processo de transformação industrial (como é o caso de frutas e legumes); outros
são submetidos a processos especiais para intensificar sabor e aroma (como o café).

A agricultura europeia
A agricultura europeia apresenta grande diversidade regional. No entanto, é possível perceber algumas características comuns entre os
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Uma característica que diferencia os países em desenvolvimento dos países desenvolvidos é a participação da

Crescimento da produção agrícola — 1999-2009
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O espaço agrário mundial

Mundo rural nos países
em desenvolvimento

População Economicamente Ativa (PEA) na agricultura. Ao contrário dos países desenvolvidos, os países
em desenvolvimento possuem uma parcela significativa
de sua população vivendo no campo.
Nos países em desenvolvimento, o processo de modernização agrícola produziu um êxodo rural intenso.
Porém, ainda é grande o número de pessoas que vivem
nas áreas rurais. Alguns países procuram desenvolver
políticas públicas para a manutenção das populações
rurais no campo, seja por meio de subsídios às atividades agrícolas, seja pela melhoria das condições de vida
nesses locais com a construção de escolas e investimento
em transporte público, por exemplo.
Alguns tipos de atividade agropecuária são comuns
nos países em desenvolvimento, como a agricultura de
jardinagem, o sistema de plantation, a agricultura sedentária rudimentar e o pastoreio nômade.
ID/BR

países: a estrutura de propriedade baseada em pequenos e médios estabelecimentos, a adoção de técnicas
modernas de cultivo e a prioridade dada aos mercados internos.
Os países europeus mais industrializados praticam
uma agricultura intensiva, apoiada em técnicas modernas e integrada aos mercados. Esse tipo de agricultura é fruto de um processo mais intenso de modernização que está em curso desde o século XIX.
Nos países europeus que tiveram uma modernização
tardia, principalmente no Leste Europeu, as práticas
agrícolas tradicionais ainda têm grande importância.
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A industrialização agrícola
A modernização da agricultura consistiu no desenvolvimento e na aplicação de novas tecnologias à área
rural.
Esse processo, também chamado de industrialização
da agricultura, integrou o campo à cidade, pois é nos
centros urbanos que geralmente se encontram as indústrias, que transformam os produtos agrícolas em bens
de consumo.
A apropriação da agricultura pela indústria ocorreu
ainda no século XIX nos Estados Unidos, na Europa e
no Japão.

Estados Unidos, Europa e Japão
Técnicas de mecanização agrícola foram introduzidas
nos EUA, a fim de aumentar a produção de alimentos,
e parte da mão de obra foi substituída por máquinas.
Os arados passaram a ser puxados por cavalos, e não
mais por bois. Foi desenvolvida a colheita mecânica,
possibilitando o cultivo de grandes áreas.

No caso europeu, existia abundância de mão de obra,
porém as terras já vinham sendo utilizadas havia muitos
séculos. Exauridas, elas tinham baixa fertilidade.
Para superar essa carência, os europeus desenvolveram tecnologias para aumentar a fertilidade do solo.
Isso impulsionou o desenvolvimento da indústria de
fertilizantes na Europa no século XIX.
Para modernizar sua agricultura, os japoneses utilizaram os modelos estadunidense e europeu, adaptando-os às suas especificidades (país de pequeno território, com pequenas propriedades e ampla população
camponesa). Dessa forma, os japoneses desenvolveram máquinas adequadas ao relevo montanhoso do
país e às necessidades da produção camponesa.
Depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a
modernização da agricultura intensificou-se. As inovações químicas obtidas durante a guerra, como agrotóxicos
e fertilizantes, e a necessidade de produção em uma escala
mais ampla criaram condições para a adoção de um novo
modelo tecnológico na agricultura.
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Esse modelo contava com novas máquinas e implementos agrícolas (adubos químicos, inseticidas, rações,
fertilizantes).

A modernização da agricultura no Brasil
Até meados do século XX, o Brasil era um país agrário-exportador, em grande parte vinculado à cafeicultura. A política industrializante adotada a partir dos
anos 1930 transformou o país, que passou a ter caracte
rísticas urbano-industriais.
A partir da década de 1960, acentuou-se o processo
de transição para um novo padrão de desenvolvimento,
fundamentado nas inovações tecnológicas.

As agroindústrias
A agropecuária é o núcleo central da produção agrícola e representa o cultivo de plantas e a criação de animais. Normalmente, essas atividades ocorrem no campo
e fornecem os produtos para as indústrias de transformação e os alimentos in natura (em sua forma natural) para
o consumo.
Assim, a agropecuária é composta da agricultura (que se
divide em lavouras temporárias e permanentes), da pecuária (criações de aves, gado, etc.) e do extrativismo comercial.
Há vários tipos de agroindústria: a agroindústria de
processamento transforma os produtos vindos da agropecuária em bens de consumo. A agroindústria de bens
de capital produz insumos e instrumentos que possibilitam o aumento da produtividade na agricultura.

O caráter estratégico da produção
de alimentos
No século XIX, o economista inglês Thomas Malthus
elaborou teoria segundo a qual a população mundial
cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos se elevaria em progressão aritmética.
Assim, com o passar do tempo, a produção de alimentos deixaria de atender às necessidades de toda a
humanidade, pois esta aumentaria em ritmo maior que
a evolução da capacidade produtiva.
As previsões de Malthus não se concretizaram. A população cresceu menos do que o esperado, e a produção
de alimentos, devido aos avanços na ciência, teve um
aumento muito maior do que se imaginava.

A importância da garantia alimentar
A soberania alimentar reflete não apenas a capacidade
dos povos de produzir e tornar acessíveis os alimentos a
toda a população, mas também de alcançar esses objetivos através de meios sustentáveis, diversos e adequados
às culturas locais.
Portanto, tem relevância estratégica para os países
a busca de uma produção de alimentos que seja suficiente para manter a menor dependência possível do
exterior, o que contribui para fortalecer sua própria soberania como nação.

Como no mundo contemporâneo os países não dependem apenas dos alimentos advindos diretamente da
agricultura, a soberania alimentar também espelha a capacidade de processamento dos produtos agrícolas e
das redes de distribuição.
A agroecologia apresenta-se hoje como uma tentativa de produzir alimentos de forma menos danosa ao ambiente e com melhor qualidade para o consumo.
A agricultura comercial já se mostrou capaz de produzir alimentos suficientes para toda a população mundial; mas, como na lógica do mercado a função de gerar
lucro se sobrepõe à de suprir as necessidades humanas,
o acesso aos alimentos ainda é muito irregular.

Transgênicos e biotecnologia
Os transgênicos ou organismos geneticamente modificados (OGM) são seres vivos que tiveram seus caracteres hereditários (genes) alterados por materiais genéticos de outras espécies, obtendo, assim, características
diferentes das que manifestariam naturalmente. Os OGM
podem tornar uma planta resistente a pragas ou a certos
tipos de defensivos e aumentar sua capacidade de adaptação climática.
Os principais argumentos contrários ao uso dos
OGM dizem respeito a dúvidas sobre a segurança de
seu consumo e a possíveis riscos ao ambiente. Além disso, o fato de a tecnologia dos transgênicos ser dominada
por poucas empresas no mundo pode levar vários países a ficar dependentes delas.
Em defesa dos alimentos transgênicos, as empresas
de biotecnologia alegam que eles seriam uma alternativa
aos problemas de sustentabilidade na agricultura, pois
poderiam ser empregados, por exemplo, no combate à
fome, em virtude da melhoria expressiva da produtividade agrícola.

As trocas desiguais e
a dependência na produção
de alimentos
A teoria das trocas desiguais, elaborada na segunda
metade do século XX, tem como principal pressuposto
o fato de os países pobres exportarem seus produtos a
preços baixos em virtude dos salários reduzidos pagos
aos seus trabalhadores. Essa prática não propicia benefícios aos países em desenvolvimento, mas sim aos países desenvolvidos, que adquirem matérias-primas e alimentos baratos e vendem produtos industrializados a
custos elevados.

O papel das empresas globais
A atuação de multinacionais passou a garantir que
boa parte da produção de alimentos realizada nos países da periferia do sistema capitalista ficasse sob controle dessas empresas. Elas atuam em todo o globo,
aproveitando as matérias-primas baratas dos países
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O uso geopolítico dos alimentos
no mundo
A produção de alimentos no mundo dá-se de forma
bem dispersa. Alguns países com grande capacidade
de produção e baixo consumo acabam se tornando
grandes exportadores mundiais de alimentos, como a
Argentina e a Austrália.
Outros grandes exportadores, como os EUA, mesmo
possuindo populações numerosas, passaram a se destacar no mercado mundial de alimentos, entre outros fatores em razão dos avanços tecnológicos que estimulam
a produtividade.
Os países mais desenvolvidos foram grandes exportadores de alimentos até meados dos anos 1980. Desde
então, com o aumento da abertura comercial no mundo, a situação se inverteu e eles se transformaram em
grandes importadores. Essa mudança, porém, não significou enfraquecimento econômico.

O arsenal de alimentos
dos Estados Unidos
Os EUA foram, no século XX, os grandes produtores e exportadores mundiais de alimentos. Na década
de 1980, o papel que desempenhavam no comércio do
trigo era semelhante ao papel dos países árabes em relação ao petróleo.
Os cereais, em geral, e o trigo, em particular, eram
um instrumento de poder muito eficaz no plano internacional. Como os grandes produtores não eram os
maiores consumidores, podiam utilizar os excedentes
de produção para respaldar seus interesses diplomáticos e políticos.
O programa de ajuda alimentar feito pelos EUA após
a Segunda Guerra Mundial teve um peso decisivo para
influenciar a estrutura política na Europa e alavancar
forças anticomunistas em várias partes do mundo.

A geopolítica da fome
Suprir as necessidades alimentícias das populações
tem sido um desafio desde o princípio da humanidade. Porém, o que torna peculiar a ocorrência da fome
nos tempos atuais é o fato de ela coexistir com recursos tecnológicos que fazem da abundância de alimentos uma realidade.
Reconhecer a fome como um problema social é importante, pois abre possibilidades de combatê-la também por meios políticos.
Os conflitos motivados pelo domínio de fontes de
alimentos ou a posse dessas fontes como arma para enfraquecer os inimigos nas disputas territoriais sempre

estiveram presentes ao longo da história. A escassez de
alimentos também é uma das principais causas da mobilidade populacional.
O controle sobre a produção de alimentos essenciais
para o consumo humano já foi utilizado como arma por
nações poderosas, por meio de bloqueios econômicos e
embargos de alimentos.
Desse modo, os embargos econômicos, a destruição
de plantações e de infraestrutura de transporte e a restrição do comércio internacional são grandes promotores da fome no mundo.

O espaço agrário mundial

pobres e o poder de consumo dos países ricos. Além
de obterem grandes lucros, essas empresas garantem
o abastecimento alimentar dos habitantes dos países
onde estão sediadas.

O mercado mundial de alimentos
Nem sempre os grandes produtores de alimentos
são também grandes consumidores. Isso faz com que
o mercado internacional se torne palco de articulação da geopolítica alimentar mundial, determinando
o destino da produção, a logística dos fluxos comerciais, os preços e até mesmo os aspectos técnicos dos
sistemas agrícolas.
Nas últimas décadas, uma das características mais
marcantes do mercado internacional de alimentos foi o
aumento expressivo da comercialização de commodities
agrícolas, que são produtos primários com importante
valor comercial, como café, algodão, soja, etc.
Com a criação da Organização Mundial do Comércio
(OMC), em 1995, as trocas internacionais se avolumaram, fazendo crescer a aplicação de recursos públicos e
privados na produção e na comercialização de commodities agrícolas.
O crescimento da economia chinesa também teve
grande importância nesse processo, pois a expansão de
sua demanda interna refletiu-se no aumento da procura
e na elevação dos preços de alguns produtos primários
no comércio internacional.
Apesar do eventual enfraquecimento da soberania
alimentar, a importação de produtos primários traz
a vantagem de eliminar o custo social e ambiental de
produzir internamente. Ou seja, dependendo das circunstâncias, é possível obter determinados alimentos a
preços baixos no mercado externo e preservar, assim,
recursos naturais valiosos como terra e água, muitas vezes escassos.
A forte ampliação do consumo de alimentos nos países asiáticos, resultante do desenvolvimento econômico,
provocou um intenso movimento especulativo que elevou o preço dos alimentos no mundo todo.
Outro aspecto marcante das últimas décadas foi o
aumento da importância das bolsas de mercadorias
mundiais. As bolsas de mercadorias são mercados centralizados em que ocorrem negociações para compra e
venda de produtos variados, destacando-se as commodities.
Também houve um significativo processo de fusão de
bolsas de vários países, que passaram a concentrar cada
vez mais a comercialização de produtos agrícolas.
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Atividades
1. Dentre os motivos para o interesse de capitais
chineses e árabes na compra de terras no
Brasil e no mundo estão: garantia de segurança
alimentar para suas populações; pouca disponibilidade de terra agriculturável em seus países;
aumento da demanda por alimentos, devido à
elevação do poder aquisitivo; disponibilidade
de capitais; especulação com bens imóveis; e
aumento do preço dos alimentos no mercado
internacional.
2. Alternativa b.
a. CORRETA.
b. INCORRETA. As zonas temperadas não apresentam solos frágeis ou impróprios para a atividade agrícola.
c. CORRETA.
d. CORRETA.
3. Resposta 5 02 1 04 1 16 5 22.
A frase 01 é falsa. A contaminação do solo por
agrotóxicos é responsável pela contaminação
da água.
A frase 08 é falsa. Embora esteja em expansão,
a produção orgânica ainda ocorre em pequena
escala. O grande contingente populacional do
mundo aumenta a demanda por alimentos e matérias-primas de origem rural para consumo industrial. O agronegócio é uma solução ao investir em tecnologia e crédito rural para incrementar a produção. A escala da produção é enorme
e acontece em latifúndios monocultores capazes de atingir os índices de produção requerida.
Os impactos sobre o meio ambiente estão entre
os principais problemas do agronegócio, além
do aumento da concentração fundiária.

1. (UFRJ) A nova fronteira dos investimentos internacionais.
Compra de terras agricultáveis no mundo (em milhões de hectares):
Principais países de destino por região

Origem
País

Total

África
País

América Latina
Total

País

Pacífico Sul

Total

País

Total

China

10,5 Sudão

6,4 Brasil

3,6

Indonésia

3,6

Reino
Unido

10,5 Gana

4,1 Argentina

2,6

Filipinas

3,1

Arábia
Saudita

9,8 Madagascar

4,1 Paraguai

0,8

Austrália

2,8

Fonte: Banco Mundial, 2010.

Relatório recente do Banco Mundial calculou em 46,6 milhões de
hectares as terras adquiridas por estrangeiros nos países em desenvolvimento entre outubro de 2008 e agosto de 2009 – área superior a toda a
região agricultável do Reino Unido, França, Alemanha e Itália.
Folha de S.Paulo, 13 set. 2010.

Apresente dois motivos para o interesse de capitais chineses e árabes na
compra de terras no Brasil e no mundo.
2. (UFMG) Considerando-se o atual estágio da agricultura mundial, é INCORRETO
afirmar que:
a) a agricultura voltada para o mercado interno, em países como o Brasil, ao
incorporar insumos e tecnologias gerados pelo agronegócio, pode promover elevação dos preços dos alimentos para o consumidor.
b) a maior disponibilidade de terras agrícolas, em escala planetária, é encontrada nas zonas temperadas, onde a fragilidade dos solos constitui obstáculo à expansão de sua exploração.
c) a produção global de alimentos, na atualidade, é capaz de atender ao consumo
em escala planetária, embora a ingestão de alimentos por parcela da população mundial ainda se dê de forma insuficiente em quantidade e diversidade.
d) as restrições geográficas impostas, em decorrência de determinadas condições de clima, solo e relevo, a um numeroso grupo de cultivos são, em grande
parte, satisfatoriamente contornadas por práticas de manejo modernas.
3. (UFMS) O modo de desenvolvimento agrícola, adotado atualmente em boa parte dos países do mundo, tem levado à ocupação de áreas territoriais cada vez
maiores com lavouras monocultoras e pastagens. A expansão da agricultura foi
motivada pelo crescimento populacional e pela industrialização que demandam cada vez mais produtos agrícolas em larga escala. Como consequência
dessa expansão, desencadeou-se uma série de problemas ambientais ligados à:
01. poluição do solo e da água, devido à intensa utilização de organismos
geneticamente modificados que eliminam o uso dos agrotóxicos, porém
introduzem novas pragas não controladas pelos defensivos agrícolas
transgênicos.
02. exaustão dos solos, causada pela retirada da cobertura vegetal, pelo manejo
inadequado do solo e pelo uso de máquinas agrícolas, levando à intensificação dos processos erosivos e à perda das camadas superficiais dos solos.
04. prática da queimada, que tem por objetivo controlar as pragas, realizar
limpeza do terreno, renovar as pastagens e eliminar os resíduos do desmatamento e das lavouras, porém acaba eliminando os microrganismos e
os nutrientes que garantem a fertilidade do solo; quando não controlada,
tal prática ocasiona incêndios florestais.
08. introdução da agricultura orgânica que visa o equilíbrio entre a atividade
econômica e o meio ambiente, para a geração de produtos mais saudáveis,
dentro dos padrões da agricultura sustentável, pois dispensa a inovação
tecnológica e introduz formas familiares de organização da produção.
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4. (PUC-PR) Observe os dados.
Produtos

Países produtores

Produção (toneladas)

Cana

1o Brasil
2o Índia
3o China

386 232 000
289 630 000
92 370 000

Café

1o Brasil
2o Vietnã
3o Costa Rica

1 970 000
771 200
731 000

Cacau

1o Costa do Marfim
2o Gana
3o Indonésia

1 225 000
475 000
426 000

Chá

1o Índia
2o China
3o Sri Lanka

Banana

1o Índia
2o Brasil
3o China

16 450 000
6 518 000
5 826 000

Fumo

1o China
2o Brasil
3o Índia

2 307 000
648 500
595 000

885 000
800 000
303 000

Sobre os dados apresentados na tabela, é CORRETO afirmar que:
a) a Revolução Verde, baseada na mecanização do campo, no uso de insumos
agrícolas, privilegiou a produção agrícola alimentar e as lavouras de subsistência, aumentando a produção.
b) os produtos apresentados na tabela são oriundos de um sistema agrícola
denominado agricultura itinerante, que usa a autoexploração do trabalho
da família camponesa, são produzidos em pequenas propriedades e destinados ao mercado interno.
c) os produtos apresentados na tabela são cultivados de maneira tradicional,
num sistema de subsistência com o uso de técnicas arcaicas, no sistema de
roças, com a rotação trienal de terras.
d) o sistema de plantation ainda persiste em países tropicais subdesenvolvidos,
com produção em larga escala que abastece o mercado consumidor internacional, ocupando grandes propriedades e explorando mão de obra barata.
e) os dados demonstram o aumento da produção de uma agricultura cultivada de forma orgânica, sem o uso de agrotóxicos, que busca o equilíbrio entre produção e proteção ao meio ambiente.

4. Alternativa d.
A agricultura praticada em países subdesenvolvidos e em alguns países emergentes ainda se
ressente dos resquícios do período colonial, da
Divisão Internacional do Trabalho e do mercado
internacional de commodities. O resultado é a
larga utilização do sistema de plantation até os
dias de hoje. Além disso, os países capitalistas
centrais praticam variadas formas de subsídios
a seus agricultores e aplicam barreiras protecionistas diversas, dificultando e prejudicando
o comércio exterior com reflexos acentuados
sobre os países mais pobres.

O espaço agrário mundial

16. desertificação de áreas em ambientes fragilizados, estimulada pelo uso
intensivo do solo para a lavoura e a pecuária extensiva, associada ao desmatamento e ao uso de técnicas não apropriadas de irrigação e cultivo.

5. Alternativa c.
a. INCORRETA. O terraceamento é feito em função da indisponibilidade de terras planas.
b. INCORRETA. A jardinagem é feita em função
da indisponibilidade de terras planas.
c. CORRETA. A agricultura de subsistência é
uma atividade comum em países pobres.
d. INCORRETA. A atividade consorciada pode
existir tanto em países ricos como em países pobres.
6. Alternativa c.
a. INCORRETA. Plantation não é o tipo de atividade predominante em países centrais.
b. INCORRETA. Plantation não se caracteriza
pela policultura, e sim pela monocultura.
c. CORRETA.
d. INCORRETA. As atividades de beneficiamento
e de industrialização agregam mais valor ao
produto, sendo mais rentáveis.
e. INCORRETA. O sistema extensivo é praticado
em todo o país em maior ou menor grau, de
acordo com o estado.

5. (Ifsul-RS) A agricultura depende menos da natureza do que dependia no passado, porém passa a depender cada vez mais de técnicas e consequentemente da indústria ou das grandes empresas ligadas ao comércio internacional.
Porém, esta não é uma realidade em grande parte dos países pobres onde
ainda é praticada uma agricultura em pequenas propriedades, nas quais predomina o autoconsumo e apenas o excedente da produção é comercializado.
Funciona como complemento regional das culturas comerciais de exportação,
organizadas sob a forma de plantations.
A agricultura praticada em grande parte dos países pobres é do tipo:
a) terraceamento.
c) subsistência.
b) jardinagem.
d) consorciada.
6. (Unicentro-PR) As bases da produção agrícola são a terra, o trabalho e o
capital. A importância de cada um na economia agrícola está relacionada ao
grau de desenvolvimento econômico de cada país.
Nesse contexto, é CORRETO afirmar que o:
a) sistema agrícola mais utilizado nos países centrais é o plantation.
b) sistema de plantation se caracteriza pela policultura, pela produção voltada para o mercado interno e pelo uso de latifúndios de exploração.
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7. Alternativa e.
a. INCORRETA. Os latossolos não são utilizados
exclusivamente pelos sistemas de subsistência.
b. INCORRETA. O sistema de jardinagem não é
usado amplamente no Nordeste.
c. INCORRETA. O solo hidromórfico não é o tipo
de solo mais fértil e tampouco dispensa o
uso de fertilizantes.
d. INCORRETA. Os latossolos são solos de grande
produtividade.
e. CORRETA.
8. Alternativa c.
Levando em consideração a própria caracterização do agronegócio, pressupõe-se que haja
a necessidade de utilização de grandes extensões de terra, o que produz a concentração de
terras, que, aliada à mecanização da produção
agrícola, promove o desemprego no campo.
9. Alternativa d.
a. INCORRETA. A modernização está presente
também em outros tipos de cultivo.
b. INCORRETA. Por ser altamente mecanizada,
não absorve a maior parte da mão de obra
no campo.
c. INCORRETA. A alta competividade no cultivo
da soja exige altos investimentos para tornar-se competitiva.
d. CORRETA. Grande parte dos alimentos é
importada no Brasil.
e. INCORRETA. Não há relação com o texto
exposto.

c) sistema intensivo manual, denominado de jardinagem, é amplamente utilizado no sudeste asiático.
d) aumento da demanda de gêneros alimentícios, em função do crescimento
demográfico mundial, fez da agricultura a atividade econômica mais rentável do planeta.
e) sistema extensivo, no Brasil, só é praticado em larga escala no Paraná,
que, por essa razão, se tornou o maior produtor nacional de grãos.
7. (Unicentro-PR) A agricultura é uma atividade econômica de fundamental importância para a sociedade. Conhecer o solo que se cultiva e as características específicas de cada tipo de solo é imprescindível, para que seja possível
obter resultados satisfatórios no que concerne à produtividade.
Nesse contexto, pode-se afirmar que, no Brasil:
a) os latossolos são utilizados exclusivamente pelos sistemas de subsistência.
b) o sistema de jardinagem, amplamente adotado no Nordeste, é um cultivo extensivo, com a produção voltada para a exportação e exige pouca mão de obra.
c) os solos hidromórficos são os mais férteis do país, seu potencial agrícola é
enorme, dispensando os fertilizantes, sendo neles cultivados, principalmente, o arroz.
d) os latossolos são, em geral, solos com baixa acidez, pouco profundos e impermeáveis, apresentando, consequentemente, uma baixa produtividade.
e) os custos de produção são reduzidos, nas áreas onde o sistema de manejo
integrado é utilizado, e o uso de agrotóxicos é bem menor, verificando-se
uma melhora significativa na qualidade dos produtos.
8. (Fatec-SP)

O agronegócio envolve operações desde as pesquisas científicas relacionadas ao setor até a comercialização dos produtos, determinando
uma cadeia produtiva entrelaçada e interdependente.
Albuquerque, Maria Adailza Martins de et al. Geografia: sociedade e cotidiano. São Paulo:
Escala, 2010.

Podem-se acrescentar outras características ao agronegócio, dentre as quais
a seguinte:
a) mantém centros de tecnologia avançados, voltados à agricultura orgânica.
b) expande os cultivos de grãos da região Centro-Oeste para a região Sudeste.
c) promove a concentração de terras e o desemprego no campo.
d) possibilita ao país a autossuficiência nas matérias-primas para a indústria.
e) planeja a expansão das lavouras, barrando o desmatamento e os impactos
ambientais.
9. (IFSP) Leia o texto a seguir.

O fato é que a produção focada na exportação pode reduzir a oferta
doméstica de alimentos por dois caminhos simultâneos: a) substituição
ao nível da composição da produção (cultivando-se mais soja ao invés de
arroz e feijão); e b) alterações tecnológicas que privilegiam o uso intensivo
da terra e equipamento, reduzindo o emprego de moradores residentes e
com eles as culturas de subsistência, cujos excedentes eventuais formavam uma importante parcela da oferta que chega aos centros urbanos.
<http://www.portaldoagronegocio.com.br>.

Do conteúdo do texto, pode-se concluir que:
a) a modernização do campo, com a utilização de máquinas agrícolas, só
ocorre nas culturas voltadas para a exportação, como a soja.
b) a agricultura voltada para a exportação, como a soja, absorve a maior parte da
mão de obra existente no campo.
c) os pequenos produtores têm preferido cultivar soja, ao invés de arroz e feijão, pois é uma cultura que não exige grandes investimentos.
d) o aumento das exportações de produtos agrícolas pode reduzir a produção de
alimentos para o mercado interno.
e) a exportação de alimentos, em países de agricultura tradicional, só é possível pela redução da produção voltada para o mercado interno.
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10. Alternativa e.
a. INCORRETA. O agronegócio não está socialmente atrasado, uma vez que conta com
profissionais que necessitam de qualificação.
b. INCORRETA. Não se desenvolve em um ambiente de justiça social.
c. INCORRETA. O agronegócio nem sempre garante boas condições de trabalho, nem sempre é voltado somente para a exploração e
não há relação entre exportação e boas
condições de trabalho.
d. INCORRETA. A produção não ocorre em espaços urbanos.
e. CORRETA. O agronegócio mudou a dinâmica
do espaço agrário com muita rapidez.

O espaço agrário mundial

10. (UFPB) Atualmente, no modo de produção capitalista, predomina a economia
do tipo mundializada, determinada pelo viés da globalização do capital. Nessa
conjuntura, as atividades econômicas são alvo de ampla transformação.
No caso específico do agronegócio verifica-se a incorporação de técnicas
modernas nos processos de produção e de novas modalidades nos negócios.
Além disso, o agronegócio contribui, substancialmente, com o aumento no
volume de capitais envolvidos nas trocas de bens ou mercadorias.
Sobre a caracterização do agronegócio, é CORRETO afirmar:
a) O agronegócio ainda se apresenta socialmente atrasado, devido, principalmente, aos baixos níveis salariais e às precárias condições de trabalho,
apesar da riqueza e modernidade envolvidas nessa atividade.
b) A agricultura comercial, no passado colonial, foi classificada como plantation, em que dominava o trabalho escravo. Hoje, contudo, com mão de obra
livre e assalariada, o agronegócio se desenvolve em um ambiente de modernidade e justiça social.
c) O agronegócio apresenta-se como uma atividade econômica moderna e
seus produtos destinam-se, quase exclusivamente, à exportação, fatores
que já garantem elevados salários e boas condições de trabalho.
d) Tanto a produção como as transações comerciais, no agronegócio, se realizam, prioritariamente, nos centros urbanos; diferente do plantation, que
se desenvolvia nas áreas rurais.
e) A combinação entre modernização da produção, novos meios e novas tecnologias nas transações comerciais gerou o aumento de capitais nos negócios,
provocando uma verdadeira revolução nesse tipo de agricultura, no passado
conhecida como de subsistência ou familiar.

11. Alternativa d.
a. INCORRETA.
b. I NCORRETA.
c. INCORRETA.
d. CORRETA. A frase I está incorreta porque a
industrialização não consolidou a sociedade
rural. A frase III também está incorreta porque a classificação como extensiva e intensiva
não se dá pela produção, e sim pela forma de
produção. Portanto, apenas estão corretas as
frases II e IV.

11. (UFU-MG) Observe as afirmações sobre a produção agropecuária e as novas
relações cidade-campo.
I. A grande evolução tecnológica ocorrida com a Revolução Industrial propiciou o aumento da produção, a transição da manufatura para a indústria e
a ampliação da divisão do trabalho. A industrialização consolidou a sociedade rural baseada em unidades produtivas autônomas e a subordinação
da cidade ao campo, dando lugar a uma sociedade tipicamente rural.
II. Nos países desenvolvidos e industrializados, a produção agrícola foi intensificada por meio da modernização das técnicas empregadas, utilizando
cada vez menos mão de obra. Enquanto isso, nos países subdesenvolvidos, as regiões agrícolas, principais responsáveis pelo abastecimento do
mercado externo, passam por semelhante processo de modernização das
técnicas de cultivo e colheita, mas, aliado a isso, tem-se o êxodo rural acelerado, que promove a expulsão dos trabalhadores agrícolas para as periferias das grandes cidades.
III. De acordo com o grau de capitalização e o índice de produtividade, a produção agropecuária pode ser classificada em intensiva ou extensiva. A
agropecuária intensiva ocorre nas propriedades que utilizam técnicas rudimentares, com baixo índice de exploração da terra e, consequentemente,
alcançam baixos índices de produtividade. Já as propriedades que adotam
modernas técnicas de preparo do solo, cultivo, colheita e apresentam elevados índices de produtividades são classificadas em extensiva.
IV. Atualmente, observa-se a tendência à grande penetração do capital agroindustrial no campo, tanto nos setores voltados ao mercado externo quanto
ao mercado interno. Nesse sentido, verifica-se que a produção agrícola tradicional tende a se especializar não para concorrer com o mais forte, mas
para produzir a matéria-prima utilizada pela agroindústria.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmações CORRETAS.
a) Apenas II e III.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas I, III e IV.
d) Apenas II e IV.
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O espaço agrário brasileiro
Concentração fundiária no Brasil
Uma das principais características da agricultura brasileira é o fato de a propriedade da terra ser
altamente concentrada.
Nas primeiras décadas de colonização, a partir
de 1530, a Coroa portuguesa incentivou a vinda de
exploradores para a colônia. A fim de compensá-los pelas dificuldades que iriam enfrentar, a Coroa
criou as capitanias hereditárias.
Por esse sistema, concedia terras e vantagens a
quem se dispusesse a investir dinheiro e pessoal no
estabelecimento de núcleos fixos de povoamento.

A Lei de Terras de 1850
Até a segunda metade do século XIX o poder agrário no Brasil esteve associado à posse do
trabalhador escravizado. A terra era concedida
àqueles que podiam explorá-la em larga escala,
portanto, eram os grandes proprietários de escravizados que recebiam tais concessões. Com a proximidade da abolição da escravatura, já em meados do século XIX, a classe dominante do país
criou um mecanismo que impediu a livre posse
da terra e manteve o poder nas mãos daqueles
que já eram grandes fazendeiros.
Sancionada duas semanas após a proibição do
tráfico de escravizados, a Lei de Terras de 1850
proibia a aquisição de terras por qualquer outro
meio que não fosse a compra.

O latifúndio: ontem e hoje
A formação socioespacial brasileira ligada ao
poder agrário é marcante na vida cultural do país.
Mesmo após a Independência e a Proclamação da
República, os proprietários de terra muitas vezes
exercem um poder paralelo ao poder do Estado.
A posse da terra no Brasil ainda é muito concentrada. Mais de 47% dos estabelecimentos rurais têm dimensão menor que 100 ha e ocupam
menos de 18% da área total da agropecuária. Ao
mesmo tempo, os estabelecimentos com mais de
1 000 ha (menos de 0,5% do total) ocupam uma
área de mais de 35% do total.
A dimensão dos estabelecimentos também é desigual no território brasileiro. Nas regiões Norte, Centro-Oeste e em parte do Sudeste é muito comum a
presença de grandes propriedades patronais, onde
há predomínio do trabalho assalariado. Já nas regiões
Sul e Nordeste, há maior número de pequenas propriedades que se utilizam do trabalho familiar.

A expansão das fronteiras
agrícolas
No século XIX e início do século XX, as plantações
de café, que ocupavam inicialmente terras localizadas
no Rio de Janeiro, foram se espalhando por Minas
Gerais e avançando pelo interior de São Paulo.
O movimento de expansão da fronteira agrícola, ao mesmo tempo que garantia a ocupação econômica e contribuía para a fundação de cidades e
povoados, foi responsável pela retirada da vegetação nativa e por outros problemas ambientais,
como o esgotamento dos solos e a erosão.
A partir da década de 1970, com a implantação
de tecnologia no campo, o movimento da fronteira
agrícola passou para os estados do Centro-Oeste,
com predominância da plantação de soja.
Nas últimas décadas, a expansão da fronteira
agrícola tem ocupado terras na floresta Amazônica, principalmente com a soja, a pecuária e a extração madeireira.

Características do mundo rural
brasileiro
O agronegócio brasileiro vem se mostrando um
dos mais desenvolvidos e competitivos do mundo.
Como resposta, os países desenvolvidos têm criado
barreiras para proteger seus mercados dos produtos brasileiros.
A grande concentração de renda cria uma
imensa desigualdade social no campo. Como consequência, os pequenos produtores transformam-se em trabalhadores assalariados no campo ou
migram para as cidades em busca de alternativas.
Assim, ao mesmo tempo em que há fazendas-modelo em tecnologia, há fazendas arcaicas e
improdutivas, além de faxinais e comunidades
quilombolas, que praticam uma agricultura de
subsistência.
A agricultura brasileira tem se caracterizado
pela destruição do ambiente em larga escala.
Mas nesse cenário existem experiências de agricultura sustentável, que buscam menor uso de
defensivos agrícolas, utilização racional dos recursos hídricos, preservação de matas e tratamento
dos resíduos deixados por animais.

A reforma agrária e as lutas
sociais no campo
Em linhas gerais, pode-se considerar a reforma
agrária de dois pontos de vista. O primeiro, mais
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A produção de matérias-primas
O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas mundiais no setor de alimentos e no de matérias-primas. Possui
uma agricultura moderna e integrada às cadeias de produção, com institutos de pesquisas científicas e tecnológicas,
indústrias de máquinas e infraestrutura de armazenagem.
A indústria demanda da agricultura matérias-primas
voltadas à produção têxtil, farmacêutica, de alimentos, de
energia, de papel e celulose, de móveis e de cosméticos.
No Brasil, destaca-se a produção de três matérias-primas
de grande importância para a indústria: o algodão, a madeira e a borracha.

O algodão
A cotonicultura (cultivo do algodão) em larga escala iniciou-se no Brasil no século XIX, tendo no nordeste e na atual São Paulo as principais regiões produtoras.
No ano agrícola de 2011-2012, o Brasil era o quarto
maior produtor mundial de algodão, tendo 88% de sua
produção concentrada na Região Centro-Oeste.

A madeira e a borracha
O Brasil é o quarto maior produtor mundial de madeira, sobretudo de pínus e de eucalipto. A produção
madeireira divide-se em dois segmentos: o de papel e
celulose e o de produtos de madeira sólida (serrados,
laminados, chapas de madeira, etc.).

A produção de borracha na atual Amazônia chegou
a ser um dos principais itens de exportação brasileira
no início do século XX. Atualmente, grande parte da
produção de borracha vem de São Paulo, da Bahia e do
Mato Grosso, que detêm mais de 80% da área cultivada
com seringueiras no país.

A produção de alimentos

O espaço agrário brasileiro

distributivo, tem como objetivo o aumento do número
de propriedades e proprietários rurais. O segundo considera a eficiência dos métodos de produção e o aumento da produtividade.
Além disso, os modelos de distribuição variam desde
a coletivização do uso da terra e a organização em cooperativas até a posse comercial do terreno, com predomínio das leis de mercado, praticamente sem intervenção
do Estado. O jogo de forças entre os defensores de cada
proposta forma o contexto das lutas no campo.
No Brasil, os movimentos pelo acesso à terra existem desde a promulgação da Lei de Terras, em 1850.
O fim da escravidão e a lei que determinava que a posse
da terra só seria dada a quem pagasse pelo terreno levaram a inúmeros conflitos entre o governo, os ex-escravizados e os posseiros destituídos de suas terras.
Exemplos de resistência e luta camponesa estão presentes em Canudos (1893) e no Contestado (1908).
Por volta de 1945, ligas camponesas que lutavam por
uma reforma agrária ampla começaram a se organizar.
A estratégia utilizada foi a ocupação de terras. Esse movimento durou décadas até ser violentamente reprimido
e extinto após o golpe militar, em 1964.
A redemocratização e as discussões da nova Constituição, na década de 1980, tornaram possível a reorganização dos movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra.
O principal movimento de luta pela reforma agrária é o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Os conflitos do MST com oligarquias e latifundiários,
que detêm o controle das terras e do poder político, chegam a resultar em mortes em algumas ocasiões.

O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais
de alimentos, detentor de uma produção moderna e integrada às cadeias agroindustriais. Entre os produtos
voltados ao mercado interno, destacam-se o arroz, o
feijão e o leite de vaca.
A atividade frigorífica no Brasil teve início no começo do século XX, no estado de São Paulo. Hoje, Mato
Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás possuem mais de 50% do rebanho bovino nacional, um dos
maiores do mundo. A produção de aves também é concentrada, sendo Paraná, São Paulo e Santa Catarina responsáveis por mais de 50% do total nacional.
O café foi o principal produto de exportação brasileiro até a década de 1970. Minas Gerais e Espírito Santo
respondem por quase 70% da produção nacional, mas
é o norte do Paraná é a maior região de industrialização
do produto.
A produção de laranja está dividida em dois setores:
a indústria de sucos e a produção da fruta para mesa.
O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja.
O estado de São Paulo é responsável por cerca de 70% da
produção nacional.
Os principais produtores de soja são Mato Grosso,
Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, que, juntos, representam mais de 70% da produção nacional.

Segurança e soberania alimentar
Segurança alimentar refere-se ao direito de todos ao
acesso a alimentos de qualidade que sejam produzidos de
forma sustentável econômica e socialmente.
Atualmente, o mundo produz uma quantidade muito maior de alimentos do que seria necessário para a
alimentação saudável de toda a população planetária.
No entanto, há grande concentração dessa produção,
que é feita objetivando lucros.

A produção de biocombustíveis
Os principais produtos biocombustíveis são o biodiesel e o etanol. O biodiesel é extraído de diversas fontes,
como mamona, dendê, girassol, babaçu, amendoim,
soja e cana-de-açúcar, entre outras. Também pode ser
extraído de gorduras animais. O etanol (álcool etílico)
é o biocombustível mais utilizado na substituição dos
combustíveis fósseis. Os dois maiores produtores de
etanol do mundo são os Estados Unidos, com o milho,
e o Brasil, com a cana-de-açúcar.
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Atividades
1. Alternativa e.
a. INCORRETA. Não corresponde à localidade
do mapa.
b. INCORRETA. Não corresponde à localidade
do mapa.
c. INCORRETA. Não corresponde à localidade
do mapa.
d. INCORRETA. Não corresponde à localidade
do mapa.
e. CORRETA. O relevo da região facilitou a expansão da rede ferroviária no período.
2. Alternativa d.
a. INCORRETA. Em 1990 a urbanização já era
realidade em praticamente todos os estados
brasileiros.
b. INCORRETA. A instalação de grandes empresas não seu deu em 1990. Pelo contrário,
muitas fecharam em decorrência da abertura
a exportações.
c. INCORRETA. Não corresponde aos acontecimentos.
d. CORRETA. A expansão agrícola em direção
ao centro-oeste e ao norte mudou a dinâmica
espacial do país.
e. INCORRETA. Não condiz, uma vez que o movimento dos fluxos não partem das grandes
capitais.

1. (UFSCar-SP) Observe o mapa.

Ferrovias do Café em 1929

Monbeig, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo, 1984. Adaptado.

As ferrovias do café tiveram um papel importante na ocupação, na produção
e na organização do espaço geográfico paulista. A região de maior concentração de vias férreas até 1929 foi:
a) o Vale do Paraíba.
d) o Vale do Ribeira.
b) o Pontal do Paranapanema.
e) a Depressão Periférica.
c) a Serra da Mantiqueira.
2. (UFSCar-SP) Analise o mapa.

Brasil: Migrações Internas – 1990

Ross, Jurandyr L. S. de et al. Geografia do Brasil, 2005. Adaptado.

As transformações pelas quais o espaço geográfico brasileiro passou na década
de 1990 foram responsáveis pela intensificação e pelo redirecionamento dos
fluxos migratórios, tendo como causa principal desse movimento:
a) o processo de urbanização das cidades.
b) a instalação de grandes empresas.
c) a melhor qualidade de vida.
d) o surgimento de novas fronteiras agrícolas.
e) a violência nas grandes capitais.
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4. (Unesp)

3. Alternativa e.
a. INCORRETA. O aumento da produção da
soja não está associado a uma política de
incremento da produção de alimentos para
o mercado interno.
b. INCORRETA. Não houve democratização da
terra.
c. INCORRETA. O novo Código Florestal brasileiro não foi determinante para tal.
d. INCORRETA. Não há fim da obrigatoriedade
da manutenção de uma reserva legal.
e. C ORRETA. O avanço da soja no Centro-Oeste
trouxe vários impactos ambientais à região
de Cerrado.

O espaço agrário brasileiro

3. (FGV) Sobre as causas e/ou as consequências das mudanças registradas na
dinâmica espacial da cultura de soja no Brasil ocorridas entre o Censo Agropecuário de 1996 e o de 2006, assinale a alternativa CORRETA.
a) A política de incremento da produção de alimentos para o consumo interno resultou em intenso crescimento da produção de soja no Centro-Oeste
brasileiro.
b) Nos cerrados nordestinos, o aumento da área plantada resultou no parcelamento das grandes propriedades e na democratização do acesso à terra.
c) A diminuição da área plantada nos Estados do sul ocorreu em virtude da
implementação do novo Código Florestal brasileiro.
d) O aumento da área plantada nas franjas meridionais da Amazônia pode ser
relacionado ao fim da obrigatoriedade da manutenção de uma reserva legal nas propriedades rurais.
e) O cerrado foi o bioma brasileiro mais afetado pelo avanço da fronteira agrícola
e pelo aumento da área plantada.

4. Alternativa c.
a. INCORRETA. Não ocorreu no vale do Tietê.
b. INCORRETA. Não ocorreu no vale do São
Francisco.
c. CORRETA. A produção de café na região foi
de grande importância econômica para
ambos os estados.
d. INCORRETA. Não ocorreu no vale do rio
Paraná.
e. INCORRETA. Não ocorreu no vale do rio
Grande

Candido Portinari. Café, 1934.

O quadro de Portinari representa um ciclo econômico que, em fins de
1929, entra em crise. Tem início no Rio de Janeiro, principalmente nas regiões mais elevadas, onde o arbusto encontrou características ideais para
cultivo, como solo e clima.
No início do século XIX, essa lavoura foi expandida para o oeste do Rio de
Janeiro, quando entra na região do:
a) vale do rio Tietê. Com mão de obra de emigrantes, capital vindo do exterior e mercado interno consumidor, o café, no ano de 1805, vem a
ocupar o primeiro lugar na pauta de exportação brasileira.
b) vale do rio São Francisco. Com mão de obra escrava, capital provindo da mineração e mercado externo consumidor, o café, na década de
1820, vem a ocupar o quarto lugar na pauta de exportação brasileira.
c) vale do rio Paraíba do Sul, regiões fluminense e paulista. Com mão de
obra escrava, capital e mercado externo consumidor, o café, na década
de 1820, vem a ocupar o terceiro lugar na pauta de exportação brasileira.
d) vale do rio Paraná. Com mão de obra escrava de difícil acesso, capital
em declínio e redução do mercado consumidor, o café, na década de
1890, perde lugar no espaço agrícola para o cultivo do algodão e da
borracha.
e) vale do rio Grande, pelas encostas da serra da Mantiqueira. Com mão
de obra mineira, empréstimo de capital local e mercado consumidor, o
café se expande para a região de Ribeirão Preto, o que possibilitou um
grande desenvolvimento para o oeste do estado de São Paulo.
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5. Alternativa c.
a. INCORRETA. As propriedades com até 100 ha
não ocupam a maior parcela da área.
b. INCORRETA. Não há distribuição equitativa
da terra.
c. CORRETA. A maior quantidade de terras está
nas mãos de poucas pessoas.
d. INCORRETA. Não há distribuição equitativa
da terra.
e. INCORRETA. Há grande quantidade de terras
com mais de 1 000 hectares.

5. (Fuvest-SP)
ESTRUTURA FUNDIÁRIA BRASILEIRA
Estabelecimentos Rurais
(em %)
13,2%

6. Alternativa a.
a. CORRETA. O avanço da soja em território
brasileiro é uma realidade.
b. INCORRETA. Não houve diminuição nos investimentos em agronegócio.
c. INCORRETA. A mamona para produção de biodiesel em larga escala não é uma realidade.
d. INCORRETA. Não houve tal substituição em
larga escala.
e. INCORRETA. Facilitaram a instalação de
grandes empresas, e não o contrário.

1,6%

31,6%

Área Ocupada
(em %)
18,2%

53,6%

36,2%

1,8%

43,8%

Tamanho das propriedades
Menos de 10 ha
10 a menos de 100 ha
100 a menos de 1 000 ha
1 000 ha e mais
Fonte: Incra, 2003.

Os gráficos revelam:
a) pequena quantidade de propriedades, com até 100 ha, ocupando a maior
parcela da área, o que significa uma distribuição desigual da terra.
b) grande quantidade de propriedades, com mais de 1 000 ha, correspondendo à maior parcela da área ocupada, o que significa uma distribuição equitativa da terra.
c) grande quantidade de propriedades, com até 100 ha, correspondendo às
menores parcelas da área ocupada, o que significa uma distribuição desigual da terra.
d) pequena quantidade de propriedades, de 100 a 1 000 ha, ocupando a maior
parcela da área, o que significa uma distribuição equitativa da terra.
e) pequena quantidade de propriedades, com mais de 1 000 ha, correspondendo à menor parcela da área ocupada, o que significa uma distribuição desigual da terra.
6. (Uespi) A afirmação abaixo poderia ser concluída pelo segmento presente na
alternativa:

a)
b)
c)
d)
e)

Embora os fatores climáticos e topográficos tenham evidentemente
auxiliado a difusão da cultura da soja no Cerrado brasileiro, as ações
políticas estatais e privadas [...]
facilitaram essa marcha em todas as direções da região Centro-Oeste e,
mais recentemente, para o Norte e o Nordeste do país.
dificultaram a difusão do cultivo da soja, em face da diminuição maciça de
investimentos no agronegócio.
propiciaram a substituição do cultivo desse produto pela introdução da
mamona para a produção e a exportação do biodiesel.
facilitaram a expansão da fronteira agrícola nacional, com a substituição
do plantio desse produto pelo cultivo da cana-de-açúcar.
dificultaram consideravelmente a instalação de grandes empresas do agronegócio que lidam com esse produto no Centro-Oeste do país.

7. (Uespi) Muitos geógrafos e economistas consideram que a modernização da
agricultura brasileira se fez sem que a estrutura da propriedade rural fosse
alterada, e isso, na opinião deles, teve “efeitos perversos”.
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8. (Ufam)
O monumento ao lado foi projetado
por Oscar Niemayer em alusão:
a) ao movimento que reúne milhões
de trabalhadores rurais e suas famílias, que não possuindo acesso
à propriedade deslocam-se constantemente pelas fazendas do
interior brasileiro em busca de
serviço.
b) a uma organização de caráter
marxista, sem fins lucrativos, cuja
finalidade é oferecer empregos
aos trabalhadores do campo, por
meio das relações de trabalho na Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_
área rural, ou seja, o posseiro e o Sem_Terra>. Acesso em: 20 jun. 2011.
parceiro.
c) à Revolução Verde, movimento implantado pelos trabalhadores rurais
sem-terra, que desenvolveram nos improdutivos latifúndios brasileiros
sistemas agrícolas modernos como os agronegócios (agribusiness).
d) ao Estatuto da Terra promulgado pelos trabalhadores rurais sem-terra
em 1964, para legalizar a propriedade familiar por meio do módulo rural,
fixado em uma unidade média de 1 (hum) hectare, ou seja, 10 mil m².
e) a modernização da agricultura brasileira, com destaque para a Embrapa, empresa responsável pelo desenvolvimento de pesquisas de insumos agrícolas e biotecnologia aplicada na produção agrícola do homem
do campo.

7. Alternativa d.
a. INCORRETA.
b. I NCORRETA.
c. INCORRETA.
d. CORRETA. As frases 1, 2, 3 e 4 estão certas.
Apenas a frase 5 não está correta, pois não
houve diminuição da modernização no campo.
e. INCORRETA.

O espaço agrário brasileiro

Que exemplos desses “efeitos perversos” podem ser mencionados?
01. A propriedade rural tornou-se mais concentrada.
02. As disparidades de renda aumentaram bastante.
03. O êxodo rural acentuou-se.
04. O aumento da taxa de exploração da força de trabalho nas atividades
agrícolas.
05. A diminuição da modernização conservadora no campo.
Estão CORRETOS:
c) 1, 2 e 5 apenas.
e) 1, 2, 3, 4 e 5.
a) 1 e 5 apenas.
b) 2 e 3 apenas.
d) 1, 2, 3 e 4 apenas.

8. Alternativa a.
a. C ORRETA. Oscar Niemeyer foi um entusiasta
do comunismo e apoiava movimentos de trabalhadores e igualdade social.
b. INCORRETA. Não há nenhuma referência a
uma organização de caráter marxista que
estabeleceu relações com posseiros.
c. INCORRETA. Não há nenhuma referência à
Revolução Verde. Tampouco foram os trabalhadores rurais que implantaram o agronegócio.
d. INCORRETA. Não há nenhuma referência ao
Estatuto da Terra.
e. INCORRETA. Não há nenhuma referência à
Embrapa.
9. Alternativa c.
c. INCORRETA: A Revolução Verde não proporcionou a desconcentração fundiária e também
não promoveu a agroecologia.

9. (UFV-MG) Uma das consequências da Revolução Verde foi a exploração
agropecuária moderna no Centro-Oeste, que provocou fortes impactos no
Cerrado. Assim como nesta área, todos os demais domínios morfoclimáticos brasileiros foram ou estão sendo duramente afetados pelos efeitos
predatórios do crescimento agrícola, impulsionado pela Revolução Verde.
Assinale a afirmativa que apresenta incorretamente uma consequência socioambiental, decorrente da modernização provocada pela Revolução Verde:
a) A padronização dos cultivos tem causado o maior controle das pragas,
aumentando a produção agrícola.
b) O padrão de produção agropecuária está provocando uma perda constante de solos agricultáveis.
c) A desconcentração fundiária incentivou a produção agroecológica de
alimentos para a população brasileira.
d) A adoção do novo padrão provocou desmatamento, degradação dos
cursos d’água e a contaminação do solo com agrotóxicos.
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Mundo do trabalho
e movimentos sociais
O novo mundo do trabalho e o
desemprego
O sistema capitalista passou por profundas mudanças na primeira metade do século XX, e uma
ampla legislação trabalhista foi criada.
Após a Segunda Guerra Mundial, o aumento da
participação das mulheres no mercado de trabalho acirrou a competição por emprego. Além disso, o uso crescente da automação industrial e da
robótica eliminou grande parte dos postos de trabalho no setor secundário.
A partir de meados da década de 1970, o desenvolvimento tecnológico suscitou o surgimento
de novos modelos gerenciais e de contratos de trabalho. Duas grandes “ondas” ou mudanças na produção e no trabalho são fundamentais para compreender o mundo empresarial e a posição dos
trabalhadores atualmente. Seus principais aspectos podem ser observados no quadro a seguir.
A evolução da produção e do trabalho
2a Revolução
Industrial

3a Revolução
Industrial

País líder e ano
de início

EUA (1913)

Japão (1975)

Carro-chefe

Indústria
automobilística

Indústria
automobilística e
eletroeletrônica

Base de
hardware
(material)

Eletricidade, aço,
eletromecânica,
motor a explosão,
petróleo,
petroquímica

Informática, robôs,
sistemas integrados,
telecomunicações,
novos materiais,
biotecnologia

Produção em
série, linha de
Base de software montagem, rigidez,
(organizacional) especialização,
separação gerência
‑execução

Produção flexível,
ilha de produção,
just‑in‑time,
qualidade total,
integração gerência
‑execução

Trabalho

Especializado,
fragmentado, não
qualificado, intenso,
rotineiro, insalubre,
hierarquizado

Polivalente,
integrado, em equipe,
muito intenso,
flexível, estressante,
menos hierarquizado

Escala

Nacional,
internacional

Internacional, global

Produtividade

Grande elevação

Maior elevação

Emprego

Forte expansão,
principalmente na
grande indústria

Forte retração,
principalmente na
indústria, trabalho
parcial, precário,
informal

A evolução da produção e do trabalho
2a Revolução
Industrial

Reação dos
trabalhadores

Perplexidade,
reforço dos
sindicatos,
conquistas sociais
(salários, jornada,
previdência,
contrato coletivo)

3a Revolução
Industrial
Perplexidade,
dessindicalização,
fragmentação,
tendência à
“parceria” assumida
ou conflitiva

Fonte de pesquisa: CUT. De Fato, 1993. p. 22.

O fordismo
O sistema fordista consolidou-se nos EUA
no início do século XX por meio da combinação
das concepções do engenheiro mecânico Charles
F. Taylor (1856-1915) com o sistema produtivo
criado pelo empresário Henry Ford (1863-1947).
Além da rígida hierarquização do trabalho, o
regime fordista reuniu a produção e o consumo de
massa. Ford desejava que seus operários também
comprassem carros, alimentando, assim, a dinâmica capitalista estadunidense.

O modelo japonês
Uma empresa automobilística japonesa tornou-se referência durante a reestruturação implantada
desde meados dos anos 1970. Empresas do mundo
ocidental foram aos poucos imitando o chamado
modelo toyotista (a pós-fordista), cujas principais diretrizes passaram a ser produção enxuta e
eliminação de desperdícios; produção com qualidade máxima; polivalência e flexibilidade dos
trabalhadores; e estoques mínimos de produtos
(just-in-time).

A reestruturação produtiva
no Brasil
No Brasil, a reestruturação do trabalho e da
gestão das empresas deu-se nos anos 1990, com a
introdução das chamadas reformas neoliberais.
Quando as empresas brasileiras tiveram de enfrentar os desafios da concorrência externa, após a
abertura comercial, a mudança do rígido modelo
fordista para a acumulação flexível teve de ser feita
num período muito curto. Assim, o país assistiu a
uma série de mudanças:
 privatização das empresas estatais;
 abertura comercial;
 aquisição de empresas nacionais por grupos
estrangeiros;
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redução do quadro de trabalhadores;
terceirização de tarefas e serviços;
flexibilização da legislação trabalhista;
redução e eliminação de benefícios dos trabalhadores.

O desemprego estrutural
Embora não seja um país desenvolvido, o Brasil
conta com “ilhas de excelência” tecnológica e empresas de projeção internacional, como Embraer, Petrobras
e Vale, entre outras. Ainda que a mão de obra brasileira não seja cara como a dos países capitalistas centrais, não é barata como a dos países asiáticos – China e
Índia, principalmente.
Assim, a partir das reformas estruturais dos anos
1990, se as empresas não optassem pela redução de custos trabalhistas e não adotassem tecnologias que substituíssem mão de obra, poderiam perder investimentos
para os asiáticos.
A rapidez com que as mudanças foram implantadas
gerou uma onda de falências e o aumento generalizado
do desemprego estrutural, que é decorrente de fatores,
como o uso de novas tecnologias. Os trabalhadores perderam postos de trabalho e garantias sociais.
Aos poucos, trabalhadores e sindicatos aceitaram
novos contratos de trabalho, que retiravam parte dos
benefícios sociais e da segurança que anteriormente haviam conquistado.
Por outro lado, há quase um consenso na sociedade
brasileira de que a carga tributária do Estado é muito
elevada. Por causa disso, o custo de um trabalhador do
setor formal é muito alto para as empresas.

O desemprego conjuntural
A economia brasileira está inserida em uma teia
de relações com a economia mundial e se altera conforme o ritmo de crescimento internacional, as estratégias de investimento e, sobretudo, as crises financeiras globais. Portanto, existe também o chamado
desemprego conjuntural, que está diretamente relacionado à conjuntura, estabelecida pelas relações econômicas globais.
No final de 2008 e início de 2009, por exemplo, a
economia brasileira sofreu impactos da crise que começou nos Estados Unidos e se difundiu pelo mundo.
As empresas que dependiam de mercadorias importadas ou exportavam commodities e equipamentos logo
anunciaram demissões. O impacto dessa crise no Brasil foi menor que em muitos outros países. Enquanto no
Brasil a taxa de desemprego foi de 6% em 2012, na Espanha chegou a mais de 25%.

O cooperativismo
As cooperativas de trabalho
Desde o avanço da globalização, postos formais de
trabalho assalariado foram aos poucos substituídos e
suprimiram-se inúmeros direitos trabalhistas.

Nesse contexto, proliferaram as cooperativas de
trabalho. Em alguns setores, elas são indispensáveis.
Grande parte da terceirização da área médica, por
exemplo, dá-se por meio delas.

Os movimentos sociais
Chamam-se movimentos sociais as organizações ou
os grupos estruturados para criar formas de associação
entre pessoas, grupos de pessoas ou entidades com interesses comuns e que buscam defender seus direitos por
meio de ações coletivas.

Mundo do trabalho e movimentos sociais



Os movimentos sociais por moradia
No Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
(MTST) reivindica a reforma da posse da terra na cidade
de maneira a garantir condições de moradia a toda população. Suas estratégias para sensibilizar o público
são as caminhadas, as passeatas e a ocupação de prédios desabitados.

O movimento sindical
No Brasil, o movimento sindical teve início nas primeiras décadas do século XX. Em 1917, uma greve geral, que contou com forte participação de anarquistas,
praticamente paralisou a cidade de São Paulo, estendendo-se depois para outros estados.
Na década de 1970, em pleno regime militar, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, encabeçou uma série de manifestações
cujos objetivos iniciais eram trabalhistas, mas se estenderam à situação política do país.
Ainda que hoje se encontrem enfraquecidos, os sindicatos continuam sendo importantes movimentos
sociais, pois representam e influenciam um conjunto
grande de trabalhadores, assim como desempenham
um papel na discussão sobre o emprego e as condições
de trabalho atuais.

Os movimentos sociais no campo
Diversos órgãos já foram criados para a realização da
reforma agrária no país. Atualmente, o órgão responsável é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), criado em 1970. Como, porém, nunca
se realizou de fato uma reforma agrária que contemplasse a necessidade de desconcentração fundiária no Brasil,
as manifestações dos movimentos sociais do campo em
prol da reforma agrária não cessaram.
No início da década de 1980 surgiu o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o mais organizado, mas não o único movimento social que age
no campo.
Uma das principais estratégias de luta desses movimentos é a ocupação de terras, em especial aquelas
consideradas improdutivas, devolutas ou que foram obtidas por meios irregulares, como a grilagem (apropriação de terras por falsificação de documentos).
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Atividades
1. Alternativa d.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. CORRETA.
d. INCORRETA. O número de pessoas que trabalha
no setor agrícola no Sudeste é significativo, se
comparado com as demais regiões.
2. Alternativa b.
a. CORRETA.
b. INCORRETA. A matéria diz que as mulheres
recebem salários mais baixos que os homens.
c. CORRETA.
d. CORRETA.

1. (UFMG) Analise este gráfico:
Brasil: Distribuição percentual da população ativa,
segundo segmentos de atividades econômicas - 2000
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Fonte: IBGE. Atlas do Censo Demográfico – 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2003.
IBGE.
do Censo Demográfico – 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2003.
p. 108. Atlas
(Adaptado)

Fonte:
Adaptado.

p. 108.

A partir da análise desse gráfico e considerando-se outros conhecimentos sobre o
assunto, é INCORRETO afirmar que:
a) em todas as regiões brasileiras, a predominância do setor de serviços e
comércio independe do grau de desenvolvimento econômico alcançado,
isoladamente, por elas.
b) no Brasil, as maiores variações inter-regionais do percentual de população
ocupada estão relacionadas às atividades agrícolas e industriais.
c) no Centro-Oeste, a expressiva participação da população no setor de serviços
e comércio está ligada, entre outros fatores, à presença de Brasília e da metró
pole goiana.
d) no Sudeste, a reduzida parcela da população ocupada na atividade agríco
la torna esse setor pouco atrativo aos investimentos de capital.
2. (Ufop-MG) Em 05/03/2010, a edição digital do canal Globo News publicou
uma matéria do programa “Sem fronteiras” com a seguinte chamada:

Fonte: <http://globonews.globo.com/Jornalismo/
GN/0,,MUL1516696-17665-320,00.html>. Acesso em: 5 mar. 2010.

Sobre a questão, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) As mulheres ocupam grande parcela do mercado de trabalho, mas, na prá
tica, ainda ganham menos do que os homens.
b) Em diversos países tem sido verificada a presença de mulheres em ocupa
ções de nível superior, em decorrência da elevação do padrão da escolari
zação feminina.
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3. (Fuvest-SP) Observe os seguintes mapas do Brasil.

IBGE, 2009.

3. Alternativa c.
a. INCORRETA. Não corresponde ao que está
sendo representado no mapa.
b. INCORRETA. Não corresponde ao que está
sendo representado no mapa.
c. CORRETA. O estado de São Paulo e os demais estados do Sudeste e do Sul apresentam os melhores índices nacionais de alfabetização, trabalho infantil e IDH.
d. INCORRETA. Não corresponde ao que está
sendo representado no mapa.
e. INCORRETA. Não corresponde ao que está
sendo representado no mapa.

Mundo do trabalho e movimentos sociais

c) Grande parte das mulheres incorporadas ao mundo do trabalho tem de
conciliar as atividades familiares e domésticas com a vida profissional.
d) O aumento do número de mulheres no setor produtivo tem ocorrido princi
palmente nas atividades relacionadas aos processos de gerenciamento.

4. Alternativa b.
a. INCORRETA. Não estão atreladas à agricultura familiar.
b. CORRETA. Trata-se de uma realidade que envolve diversos setores, desde cooperativas
até mercados internacionais.
c. INCORRETA. Não houve interação significativa
com a agricultura familiar.
d. INCORRETA. Não houve interação significativa
com a agricultura familiar.

PNAD, 2008.

PNUD, 2008.

Os mapas representam, respectivamente, os temas:
I

II

III

a)

Natalidade

Mortalidade infantil IDH

b)

Mortalidade infantil Alfabetização

Trabalho infantil

c)

Alfabetização

Trabalho infantil

IDH

d)

Natalidade

IDH

Trabalho infantil

e)

Alfabetização

Mortalidade infantil Natalidade

4. (UFRN) Nos anos 90 do século passado, intensificou-se no Brasil o cresci
mento da atividade agroindustrial articulado aos vários setores industriais,
favorecendo a emergência do agronegócio, que tem como característica a:
a) constituição de cadeias produtivas atreladas à produção agrícola de caráter
familiar, com uma gestão voltada para os mercados internacionais e regionais.
b) constituição de cadeias produtivas formadas por agentes econômicos inte
grados por diversos mecanismos, como cooperativismo, associativismo e
integração vertical.
c) forma de produção na qual predominam a interação entre gestão e exe
cução do processo produtivo pelos agricultores familiares, com ênfase
no trabalho assalariado.
d) forma de produção que privilegia o associativismo e a formação de cadeias
produtivas que ocorrem nas áreas de assentamentos rurais, onde predomi
na o trabalho da família.
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Comércio, transporte
e blocos regionais
A globalização e o comércio mundial
O termo globalização surgiu nos Estados Unidos, na década de 1980, para definir o processo que
promove a intensificação das trocas (de mercadorias, serviços, capitais, informações e pessoas) e estabelece uma interdependência, criando um espaço mundial que tende a ser cada vez mais integrado.
A globalização produz redes de fluxos e estas produzem a globalização, numa relação de causa e efeito.
Basicamente, existem quatro grandes tipos de redes de fluxos: os relacionados às trocas comerciais, os de
capitais financeiros, os de serviços (serviços palpáveis, como a compra e a venda de petróleo, por exemplo)
e os relacionados às migrações internacionais. São os chamados fluxos materiais.
Há ainda fluxos cujos objetos de troca ou de circulação não são visíveis, chamados fluxos imateriais
ou não materiais, como os serviços de seguros, as redes de comunicação e de informação e a internet.
A globalização está intrinsecamente relacionada à inovação tecnológica e, assim, à Terceira Revolução Industrial. A partir da década de 1990, a expansão das tecnologias de informação e de comunicação acelerou
a descentralização das empresas, que passaram a investir em modernos parques industriais e a produzir em
diferentes partes do mundo, mantendo a sede em seus países de origem. Ocorreram dois processos complementares: expansão da produção e forte concentração do poder decisório nos países-sede.

A globalização financeira e a dos serviços
Uma das principais características da globalização contemporânea está relacionada ao extraordinário
fluxo de capitais que circulam livremente, graças à desregulamentação do mercado pela abertura das
fronteiras nacionais, que permitiu a criação de um megamercado único que funciona através das bolsas
de valores, 24 horas por dia. Em contrapartida, problemas econômicos e financeiros em um dos países
centrais do sistema afetam as bolsas de valores do mundo todo.
Os fluxos de serviços, apesar de abstratos, são igualmente importantes no conjunto. Um exemplo são
os países que apresentam grande movimentação turística, como França e Espanha, em que os serviços
que dão suporte ao turismo representam 30% do comércio internacional de serviços.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o comércio de mercadorias se intensificou e, em 1947, formou-se uma organização internacional para
regulamentar o comércio mundial – o Gatt,
Comércio mundial de mercadorias — 2010
sigla inglesa para Acordo Geral de Tarifas
e Comércio. O Gatt atuou até 1995, quanOCEANO
PACÍFICO
do foi substituído pela OMC (Organização
Mundial do Comércio), que visa, entre ouOCEANO
tros objetivos, a eliminação das barreiras coPACÍFICO
merciais e econômicas para garantir a livre
circulação de mercadorias. Atualmente, a
OMC conta com 153 membros, dois terços
dos quais compostos de países subdesenvolvidos. A análise dos fluxos de mercadoOCEANO
ÍNDICO
OCEANO
rias mostra que as economias dinâmicas dos
ATLÂNTICO
Estados Unidos, da Ásia e da Europa apreComércio de mercadorias
Fluxo comercial inter-regional
Porcentagem do
(bilhões de dólares)
(bilhões de dólares)
comércio realizado
sentam densa rede de trocas, enquanto as
regiões periféricas ainda apresentam um pe0
5 011
10 022 km
queno volume de trocas, com inexpressivo
papel no comércio mundial.
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O comércio internacional e o fluxo de mercadorias

NOTA: Em mapas
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Grandes blocos comerciais
A globalização, apresentada como um processo de abertura das economias nacionais que traria uma
mundialização relativamente homogênea, ao contrário, prioriza determinadas regiões, atividades e grupos sociais, sendo, portanto, seletiva, criando disparidades cada vez mais evidentes no espaço mundial.
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Comércio, transporte e blocos regionais

A competitividade, a fluidez do capital financeiro e a expansão das multinacionais favorecem a
formação de blocos econômicos em escala regional. Assim, é possível encontrar quatro modelos de blocos econômicos.
 Zona de livre-comércio, em que há redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre os países-membros.
 União aduaneira, que, além de abrir o mercado interno para mercadorias e serviços originários
de outros membros do bloco, ainda define as regras comerciais para que os países do bloco possam realizar trocas com outros países.
 Mercado comum, que permite a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países-membros.
 União econômica e monetária, em que os países-membros adotam a mesma política de
desenvolvimento e uma moeda única.

lti
co

Ma
r

Meridiano de Greenwich

Em 1957 foi criada a Comunidade Econômica Europeia (CEE), com seis países da Europa
Ocidental: Alemanha (na época, Alemanha Ocidental), Bélgica, Países Baixos, França, Itália e
Luxemburgo, prevendo a livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas. Em 1992, a CEE já
incluía 12 membros e, com a assinatura do Tratado de Maastricht, o bloco se reestruturou, passando a se denominar União
a formação da União europeia
Europeia (UE), e assumiu o
60°L
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netária, foi criada uma moe60°N
1951
2004
ESTÔNIA
da única, o euro (€). Com
e
1973
2007
LETÔNIA
Nort
á
do DINAMARCA
países em
1981
rB
a adesão dos países da EuLITUÂNIA
processo
Ma
1986
REINO
de adesão
2012
UNIDO
1990-1993
IRLANDA
ropa Oriental, o bloco cresHOLANDA
países
POLÔNIA
1995
ALEMANHA
candidatos
BÉLGICA
REP.
ceu para 27 países-membros
em 2012
TCHECA
ESLOVÁQUIA
LUXEMBURGO
e, segundo dados da OMC,
ÁUSTRIA HUNGRIA
OCEANO
FRANÇA
ESLOVÊNIA
ATLÂNTICO
ROMÊNIA
em 2011, foi responsável
CROÁCIA SÉRVIA
por 24,4% de todo o comérBULGÁRIA Mar Negro
MONTENEGRO
ITÁLIA
MACEDÔNIA
PORTUGAL
cio mundial. Diferentemente
ESPANHA
40°N
TURQUIA
GRÉCIA
do que ocorre com os outros
MALTA
blocos, o comércio intrarre0
640
1280 km
Mar Mediterrâneo
ÁSIA
CHIPRE
ÁFRICA
gional supera o comércio rea1 cm – 640 km
lizado pela União Europeia
Fonte de pesquisa: União Europeia. Disponível em: <http://europa.eu/about-eu/countries/index_pt.htm>.
com os outros países.
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A União Europeia (UE)

Acesso em: 20 jan. 2014.

A Asean
Criada em 1967, a Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) teve inicialmente um caráter político em função do avanço comunista sobre a região. O bloco reúne países-arquipélagos densamente povoados, como a Indonésia e as Filipinas, microestados, como Brunei e Cingapura, e
países pobres como Laos, Camboja e Mianmar. Em 1992, tornou-se zona de livre-comércio para
atrair investimentos estrangeiros. As disparidades cultural e econômica entre seus membros dificultam uma maior integração.

A Apec
Criada em 1989, a Apec (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) é formada por países
industrializados, por países em vias de industrialização do Sudeste Asiático e por alguns países
latino-americanos banhados pelo Pacífico. Seu objetivo é aproveitar o livre-comércio mundial,
construindo uma comunidade de economias diversificadas. Fazem parte do bloco: Austrália,
Brunei, Canadá, Chile, China (com Hong Kong), Coreia do Sul, Cingapura, Estados Unidos,
Rússia, Filipinas, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru,
Tailândia, Taiwan e Vietnã.
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O Mercosul
O Mercosul (Mercado Comum do Sul) foi criado em
1991, reunindo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com
o objetivo de eliminar as tarifas de importação de mercadorias produzidas por seus membros. Além dos fundadores, conta com países associados: Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador e Peru. Em 2006, a Venezuela assinou o tratado de adesão ao bloco. Desde sua fundação, o bloco tem
passado por crises que são reflexo das condições político-econômicas instáveis de seus membros. Em 1995, foi instalada a zona de livre-comércio e, a partir de então, cerca
de 90% das mercadorias produzidas nos países-membros
podem ser comercializadas sem tarifas comerciais. Futuramente há planos para a adoção de moeda única.

O Nafta
Estados Unidos, Canadá e México formaram, em
1994, o Nafta (Acordo de Livre-Comércio da América
do Norte), com o objetivo de criar uma zona de livre-comércio, mantendo-se as restrições à circulação de
pessoas, sobretudo em relação à emigração de mexicanos para os Estados Unidos.

A Alca

adotadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos,
surgiu com o objetivo de buscar fórmulas para desenvolver as negociações sobre o comércio de produtos
agrícolas. Uma série de atributos confere legitimidade ao G-20: concentra 60% da população mundial,
representa cerca de 30% das exportações agrícolas e
tem mostrado capacidade para defender os interesses
dos países subdesenvolvidos exportadores de produtos agrícolas. A China, a Índia e o Brasil têm posição
de destaque no G-20.

As grandes vias de transporte
internacional
As multinacionais, a globalização do comércio e a divisão internacional do trabalho são as forças que impulsionam os transportes na atualidade. O aumento da
demanda faz crescer a necessidade de transportes, seja
pela multiplicação das áreas produtoras ou consumidoras, seja pela ampliação dos meios de transporte. Seguindo essas tendências, rodovias, portos, aeroportos,
dutos e telecomunicações têm expandido e ampliado
suas áreas de atuação, as chamadas hinterlândias.

O transporte marítimo

Em 1994, os Estados Unidos articularam a ampliação do espaço regional de livre-comércio propondo a
criação de um megabloco que reuniria todos os países
do continente americano, à exceção de Cuba. A Alca
(Associação de Livre-Comércio das Américas) criaria
uma zona sem barreiras alfandegárias, possibilitando,
por exemplo, que os produtos estadunidenses chegassem livres de impostos a todos os mercados latino-americanos. Após o lançamento do projeto de criação da
Alca, iniciaram-se debates sobre os prós e os contras do
bloco. Aqueles que se opõem, afirmam que a diferença tecnológica entre os países-membros se refletiria na
competitividade de vários setores dos países subdesenvolvidos industrializados da América Latina, mantendo-se a dependência desses países em relação aos Estados
Unidos. Diante das manifestações contra a Alca, as negociações foram suspensas e a data inicial de funcionamento do bloco – 2005 – foi em muito ultrapassada.

Com a intensificação do comércio mundial, o tráfego
marítimo tem apresentado um aumento significativo,
representando cerca de 80% da circulação de mercadorias. O transporte de matérias-primas pesadas, como
os minérios, tem diminuído em relação aos produtos
manufaturados, transportados principalmente por contêineres. No entanto, o petróleo e seus derivados ainda
representam cerca de um terço das cargas transportadas por via marítima.
A capacidade de atração de um porto é medida pela
infraestrutura de que ele dispõe para assegurar a rapidez das cargas e das descargas de um grande número de
navios com tamanhos e características diferentes, oferecendo terminais específicos para petroleiros, contêineres, grãos ou minérios, além de redes multimodais para
possibilitar ligações rápidas e eficientes entre rodovias,
ferrovias e hidrovias.

Protecionismo agrícola e abertura
comercial

O transporte marítimo: fatores de risco

Um dos entraves ao comércio mundial e um dos problemas que mais geram recursos na OMC é a questão
do protecionismo agrícola, praticado principalmente nos
países desenvolvidos, que subsidiam a produção agrícola
com recursos do Estado, tornando a produção mais barata e competitiva, com a justificativa de proteger a atividade contra os fatores naturais que podem gerar crises de
abastecimento e colocar em risco a segurança alimentar.

O G-20
O grupo, formado em 2003 por 20 países (depois
ampliado para 23: cinco da África, seis da Ásia e 12 da
América Latina) contrários às políticas protecionistas

A intensa circulação de navios de diferentes estados
de conservação e tipos de mercadorias tem sido apontada como uma das principais causas de poluição marinha. Cerca de 600 mil toneladas de petróleo são despejadas anualmente nas águas do mar, acidental ou
ilegalmente, provocando a chamada maré negra, com
efeitos desastrosos para a vida marinha.
Outro problema é a pirataria praticada em várias partes do mundo, sobretudo ataques partindo da Somália
(África) a navios que circulam no oceano Índico, onde
o sequestro de navios (principalmente petroleiros) por
grupos paramilitares bem equipados em troca de altos
resgates tem aumentado.
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A ferrovia, um dos frutos da Primeira Revolução Industrial, foi a primeira inovação em tecnologia de transportes e causou uma série de transformações na movimentação de cargas e passageiros. Sua implantação
depende do contexto econômico e geográfico da região.
As ferrovias têm diversos fatores a seu favor, entre
eles a possibilidade de transportar por longas distâncias
e a baixo custo matérias-primas de grande volume (minérios, grãos, madeira), bens manufaturados (automóveis, equipamentos agrícolas) e passageiros. Se, por um
lado, o custo de implantação é alto, por outro, o baixo
custo do frete, sobretudo em grandes distâncias, permite
a rápida amortização dos investimentos.

As ferrovias no Brasil
Em 1854, foi inaugurada, no Rio de Janeiro, a primeira ferrovia brasileira. Na segunda metade do século
XIX, ocorreu uma forte expansão das ferrovias no Brasil,
com as “ferrovias do café”, instaladas para transportar
até o porto de Santos o principal produto de exportação
do Brasil na época. Em 1867, foi inaugurada a São Paulo Railway, linha que ligava Jundiaí, no interior de São
Paulo, ao porto de Santos, audaciosa obra de engenharia, financiada com capital inglês, que transpôs as escarpadas encostas da serra do Mar.
No final dos anos de 1950, boa parte da malha ferroviária foi estatizada e começou a diminuir. Entre os fatores que explicam a decadência do transporte ferroviário no
país estão o crescimento da indústria automobilística e a
pressão das multinacionais do setor no sentido de estimular o crescimento das rodovias, além da falta de investimentos no setor, que tornou obsoleto o meio de transporte
que alavancou o crescimento econômico do país no século
XIX até meados do século XX.

As rodovias e a integração nacional
O século XX pode ser considerado o século do automóvel, graças à produção em linha de montagem (fordismo) a partir da década de 1920, que barateou o custo
do automóvel a ponto de torná-lo acessível a um número
crescente de consumidores. A instalação da indústria automobilística no Brasil e a expansão mundial da indústria
petrolífera favoreceram a ampliação do transporte rodoviário de cargas e passageiros, apesar de, do ponto de vista
econômico, ser o menos indicado para longas distâncias.

As rodovias de integração nacional
No início da década de 1960, com a construção das
rodovias Rio-Bahia e Régis Bittencourt (BR-116), ligando Nordeste, Sudeste e Sul, ocorreu uma maior integração do território brasileiro. Na mesma época, a construção da Belém-Brasília promoveu a ligação entre o
Sudeste e as regiões Centro-Oeste e Norte do país.
Além das importantes rodovias de integração regional, Cuiabá-Santarém e Manaus-Rio Branco, foi cons-

truída, ainda no período militar, a BR-364 (Cuiabá-Porto Velho), que promoveu o rápido povoamento de
Rondônia, com ação direta do Estado, que, contudo, foi
incapaz de organizar o processo de ocupação, gerando,
em poucas décadas, desmatamento e grande desigualdade social e econômica na região.
O governo de Garrastazu Médici (1969-1974) iniciou
a construção da rodovia Transamazônica (BR-230), em
cujas margens seriam instaladas agrovilas, com infraestrutura para o assentamento de colonos. Após o início
da construção, entretanto, o projeto foi abandonado.

Comércio, transporte e blocos regionais

O papel das ferrovias

A privatização das rodovias
Na segunda metade dos anos 1990, as principais
rodovias foram privatizadas. Por meio de concessões,
empresas ou consórcios de capitais privados assumiram, mediante pagamento, trechos de rodovias. As
concessionárias cobram taxas pela utilização da rodovia (pedágio) e devem mantê-la em bom estado, o que,
por um lado, torna as estradas mais seguras e, por outro, encarece as viagens e o preço final das mercadorias
transportadas.

As hidrovias e o papel da
navegação
As hidrovias são consideradas um tipo de transporte
barato, sobretudo para cargas pesadas, como minérios,
grãos, materiais de construção ou combustíveis. A Europa possui 8 mil quilômetros de hidrovias, sendo as
maiores as dos rios Reno e Danúbio. Nos Estados Unidos,
além do conjunto formado pelos Grandes Lagos, os rios
Mississippi e Missouri somam mais de 6 mil quilômetros de vias navegáveis e transportam mais de 600 milhões de toneladas de cargas por ano.
O Brasil tem cerca de 25 mil quilômetros de vias navegáveis, sendo a principal hidrovia formada pelos rios
Paraná e seu afluente, o Tietê, que atravessam uma das
regiões mais ricas e produtivas do país. Contudo, há um
subaproveitamento da hidrovia, que transporta apenas
2,4 milhões de toneladas por ano, pois as pontes que
transpõem os rios têm vãos estreitos e não permitem a
passagem de mais do que duas barcaças por vez.

Os portos marítimos e os corredores de
exportação
Apesar do extenso litoral, o Brasil não dispõe de um
número elevado de portos, que, de modo geral, apresentam baixa eficiência técnica: morosidade na carga
e na descarga, deficiência no armazenamento, falta de
conservação ou envelhecimento dos equipamentos, entre outros fatores, como a burocracia na liberação de
cargas e, sobretudo, a falta de investimentos no setor.
Atualmente, o maior porto exportador brasileiro é
o de Tubarão (ES), especializado em minério de ferro.
O porto de Santos (SP) destaca-se pela variedade de
produtos exportados e importados.
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Atividades
1. Alternativa b.
a. CORRETA.
b. INCORRETA. Não houve retomada, e o crescimento foi constante, assim como não houve
interrupção na queda de número de famintos
em escala global.
c. CORRETA.
d. CORRETA.
2. Alternativa c.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. INCORRETA. O blocos econômicos não têm
como objetivo estabelecer regulamentos
protecionistas. Trata-se de uma abertura
econômica para a livre concorrência entre
as empresas privadas dos países-membros.
d. CORRETA.
3. Alternativa c.
a. INCORRETA. Não corresponde aos dados
apresentados na tabela.
b. INCORRETA. Não corresponde aos dados
apresentados na tabela.
c. CORRETA. A relação do Brasil com países
em desenvolvimento tem sido cada vez
mais importante. O surgimento do Brics é
um exemplo desse fenômeno.
d. INCORRETA. Não corresponde aos dados
apresentados na tabela.
e. INCORRETA. Não corresponde aos dados
apresentados na tabela.

1. (UFMG) Considerando-se a produção, o comércio e o consumo mundiais na
atualidade, é INCORRETO afirmar que:
a) a especialização da produção, no período pós-Guerra Fria, promoveu a intensificação do comércio internacional e aumentou a dependência de um
grande número de países em relação a essa atividade.
b) a retomada de índices mais elevados de crescimento da população mundial, no último quarto do século XX, interrompeu a queda continuada do
número de famintos e comprometeu a relação entre demanda e oferta de
alimentos.
c) as preocupações com a preservação ambiental têm sido usadas, por países
desenvolvidos, para exercer vigilância sobre processos produtivos fora de
suas fronteiras e impor barreiras a importações de origens diversas.
d) os países emergentes vêm opondo resistência à manutenção, no comércio internacional, dos privilégios dos países desenvolvidos, o que pode contribuir
para o estabelecimento de uma relação de troca mais equilibrada.
2. (Ufop-MG)

A mundialização da economia capitalista gerou a segmentação do
espaço econômico mundial. Esta característica geográfica se expressa no
final do século XX na formação de blocos econômicos em todo o mundo.
Oliveira, A. A mundialização do capitalismo e a geopolítica mundial no fim do século XX. In:
Ross, J. L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1996. v. 3. p. 255.

Sobre a formação dos blocos econômicos, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) A Comunidade Comum Europeia (CEE) constitui-se no exemplo mais avançado desse processo de formação e unificação econômica.
b) A CEE, também conhecida como União Europeia, está gerando um dos
maiores mercados mundiais.
c) Os blocos econômicos têm como objetivo estabelecer regulamentos alfandegários e protecionistas, limitando o livre trânsito de mercadorias entre
os países-membros.
d) O Mercosul surgiu de um acordo entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai
e pretendeu implantar a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre seus membros.
3. (Unesp) Observe a tabela e compare a evolução das exportações brasileiras para blocos econômicos, em valores totais (US$), e quantidade em
toneladas (ton.), nos períodos de 12 meses, jun./maio 2000/01 e 2010/11.
2000/01

2010/11

US$
milhões

*
%

mil
ton

$/ton

US$
milhões

*
%

mil
ton

$/ton

Países em
desenvolvimento

22 129

38

89 870

246

128 268

57

313 520

409

Países desenvolvidos

34 491

60 163 090

211

92 022

41 207 440

444

Ásia (excl. Oriente
Médio)

6 479

11

78 357

83

63 267

28 279 666

226

América Latina e
Caribe

14 591

25

24 015

608

52 146

23

42 248

1 234

União Europeia – UE

15 494

27

96 837

160

48 281

22

105 404

458

China, Hong Kong e
Macau

1 976

3

24 623

80

37 625

17

190 663

197

Estados Unidos

14 218

25

24 041

591

21 404

10

23 174

924

A respeito da evolução das exportações brasileiras, pode-se afirmar que:
a) a China, Hong Kong e Macau, em porcentagem sobre o valor total das exportações, passaram de 3% (2000/01) para 17% (2010/11), trazendo os
maiores ganhos comerciais nos períodos.
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4. (Unicamp-SP) Uma tendência marcante no mundo contemporâneo é a formação de organismos regionais, como o Mercosul e a União Europeia. Considerando esse fato, responda às questões:
a) A primeira “onda” de integração regional iniciou-se após a Segunda Guerra
Mundial e perdurou até cerca de 1970. Considerando esse período, aponte
pelo menos duas organizações que surgiram na América Latina e comente
os resultados dessa integração no subcontinente.
b) Recentemente, a ideia de “regionalismo aberto” tem sido utilizada para promover a convergência dos diversos acordos regionais existentes, visando
também à adesão de novos países ao processo de integração. Neste contexto, quais seriam os principais objetivos almejados pela integração regional?
5. (PUC-MG) Com o fim da Guerra Fria e com o avanço do processo de globalização, um conjunto de transformações vem ocorrendo nas estruturas de poder
mundial. Como reflexo desse processo, algumas organizações internacionais
criadas no pós-guerra, como a ONU, o FMI e o BIRD, vêm perdendo importância, enquanto outras parecem adquirir maior peso na definição das grandes
questões mundiais, como o G-8, o G-20, a OMC e a OCDE. Sobre essas novas
organizações, é INCORRETA a seguinte opção.
a) O G-8 é o grupo formado pelas sete economias mais ricas do mundo desenvolvido: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido
e Canadá, acrescido da Rússia. Teve um papel importante na discussão de
medidas para o enfrentamento da recente crise econômica mundial.
b) O G-20 é o grupo das nações mais pobres do mundo, que exibem os piores
indicadores econômicos e sociais. Tem tido um papel fundamental no debate de temas como o endividamento externo, a concentração mundial da
riqueza e a fome.
c) A OMC (Organização Mundial do Comércio), formada por cerca de 150 nações, tem tido um papel fundamental na supervisão dos acordos comerciais, na defesa do livre-comércio e na mediação de conflitos comerciais
entre os países signatários.
d) A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)
é formada por 30 países-membros, responsáveis por mais da metade da
economia mundial. Busca promover políticas que assegurem o crescimento
econômico, a melhoria da qualidade de vida nos países-membros e a liberalização do comércio.

4. a. Organizações que surgiram na América
Latina nesse período: Organização dos
Estados Americanos (OEA); Associação
Latino-Americana de Livre Comércio (Alalc
ou Aladi); Sistema Econômico da América
Latina (Sela); Comissão Econômica para a
América Latina (Cepal) ; Associação de Livre
Comércio do Caribe (Carifta ou Caricom);
Pacto Andino ou Comunidade Andina das
Nações (CAN). Essas organizações se mostraram pouco eficazes e a integração econômica regional avançou pouco, tendo sido um
período caracterizado pelo protecionismo de
alguns países. As primeiras iniciativas de integração se inseriram nas estratégias de
substituição de importações, de forma que o
regionalismo era complementar ao desenvolvimento nacional.
b. Os principais objetivos dos processos de integração regional são: aumentar o poder econômico e político dos países pertencentes ao
bloco regional; buscar autonomia em relação
aos países exteriores ao bloco; promover a
circulação de mercadorias, pessoas, informações e investimentos, ou seja, a concessão
mútua de preferência e a complementaridade,
por meio de normas que facilitem esses fluxos
e harmonizem os acordos comerciais existentes, melhorando tanto a integração dentro do
bloco quanto a participação regional no comércio internacional; obter adesão de novos
membros com patamar econômico e social
compatível para fortalecer o bloco.
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b) a participação em valor dos países desenvolvidos vem diminuindo, passando de 60% no primeiro período para 41% no segundo, sendo acompanhada pela queda do valor da tonelada exportada.
c) a maioria das exportações brasileiras atuais destina-se aos países em desenvolvimento, que lideram tanto em valor do total exportado quanto em
quantidade exportada.
d) o mais importante parceiro comercial na balança das exportações brasileiras são os Estados Unidos, apresentando um desempenho crescente em
valor do total exportado e em toneladas.
e) os blocos analisados mantiveram o mesmo ritmo de participação nas exportações brasileiras durante a década analisada.

5. Alternativa b.
a. CORRETA.
b. INCORRETA. O G-20 é o grupo das nações
mais ricas e importantes do mundo.
c. C ORRETA.
d. C ORRETA.
6. Alternativa c.
a. INCORRETA. Não envolve somente países do
Mercosul.
b. INCORRETA. A Alca não é a união entre Nafta
e Mercosul.
c. CORRETA. Canadá, EUA e México, estão aproximando cada vez mais suas economias.
d. INCORRETA. Nunca houve interesse dos EUA
em participar do Mercosul que envolve países
da América do Sul. O Mercosul foi uma resposta ao Nafta (bloco que os EUA lideram).
e. INCORRETA. A Alca não é uma proposta de
Fidel Castro. O ex-líder cubano sempre se posicionou contra a formação desse bloco, por
entender que ele privilegia somente os EUA.

6. (Udesc) O novo rearranjo, ou a nova ordem mundial, tem imprimido uma série de modificações ao mundo contemporâneo. Uma dessas mudanças é a
aglomeração de alguns países em blocos. Sobre os blocos econômicos, pode-se afirmar:
a) ( ) Alca significa Área de Livre Comércio das Américas e envolve somente
os países do Mercosul.
b) ( ) A Alca é a união do Nafta com o Mercosul, para fazer frente aos avanços da Comunidade Europeia.
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7. Alternativa a.
a. CORRETA. Cita todos os países-membros.
b. INCORRETA. Israel, Holanda, Dinamarca,
China e Taiwan não fazem parte do G-8.
c. INCORRETA. Espanha e China não fazem parte do G-8.
d. INCORRETA. China, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo e Suíça não fazem parte do G-8.
e. INCORRETA. Israel, Polônia, Dinamarca e
Grécia não fazem parte do G-8.
8. Resposta 5 01 1 02 1 16 5 19.
01. CORRETA.
02. CORRETA.
04. INCORRETA. Não existe tal bloco regional.
08. INCORRETA. Tais blocos não existem.
16. CORRETA.
9. Alternativa d.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. CORRETA.
d. INCORRETA. Não há tal associação. Os maiores fluxos são entre as maiores cidades, independentemente da rede viária e ferroviária
disponível.

c) ( ) Fazem parte do Tratado de Livre Comércio da América do Norte – Nafta o Canadá, o México e os Estados Unidos.
d) ( ) Os EUA recusaram-se a fazer parte do Mercosul, pois amargam
o maior déficit da balança comercial de sua história, algo em torno de
US$ 200 bilhões.
e) ( ) A Alca é uma proposta de Fidel Castro no sentido de criar uma área de
livre comércio do Alasca à Terra do Fogo.
7. (Udesc) Para alguns autores, a globalização é a fase mais recente da expansão capitalista. Nesta etapa alguns chefes de Estado têm feito conferências
e decidido sobre as maiores operações industriais e financeiras do mundo.
As ações deste grupo privilegiado, também conhecido como G-8, são decisivas para a economia mundial.
Assinale a alternativa que contém os países que compõem o G-8.
a) ( ) Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Canadá, Itália, Reino Unido
e Rússia.
b) ( ) Israel, França, Holanda, Dinamarca, China, Taiwan, Suíça e Reino Unido.
c) ( ) Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Japão, China, Rússia e Canadá.
d) ( ) Japão, China, Estados Unidos, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e
Suíça.
e) ( ) Alemanha, Itália, Israel, Polônia, Rússia, Canadá, Dinamarca e Grécia.
8. (UEM-PR) No processo de integração da economia mundial, uma das principais tendências tem sido a formação de blocos macrorregionais. No caso
da política de integração europeia, isso ocorreu em etapas e com a criação
de organismos supranacionais. Sobre esse tema, assinale a(s) alternativa(s)
CORRETA(S).
01. Na década de 1940, houve a união alfandegária formada pela Bélgica,
Holanda e Luxemburgo (Benelux), visando ao estímulo do comércio mediante a eliminação das barreiras alfandegárias.
02. Na década de 1950, constituiu-se o Mercado Comum Europeu (MCE), contando inicialmente, entre os países-membros, com Benelux e mais a França, a Alemanha Ocidental e a Itália.
04. Na década de 1960, os países escandinavos, com o objetivo inicial de coordenar a produção da pesca e de seus derivados, criaram uma comunidade
europeia específica, a Comunidade Europeia da Pesca (CEP).
08. A Associação Europeia de Livre Comércio (Alec) foi criada na década de
1970 pela Suíça, Áustria e por Liechtenstein, visando a uma comunidade
menor, aos moldes do CEP.
16. Na década de 1990, foi criada a União Europeia (UE), sobre as bases do
MCE, que reuniu, na década seguinte, muitos países da Europa Oriental.
9. (UFMG) Considerando-se as redes que compõem as diferentes modalidades de
transporte no Brasil, é INCORRETO afirmar que:
a) as ferrovias são, em sua grande extensão, utilizadas sobretudo para o escoamento da produção mineral e subutilizadas no transporte interurbano
e interregional de passageiros.
b) as hidrovias tornariam o preço do produto agrícola brasileiro mais competitivo no mercado internacional, mas têm sua implementação dificultada pelo
custo e pelos impactos ambientais decorrentes de seus projetos.
c) as rodovias, principal modalidade de transporte do País, assumem, com
alto custo, elevada tonelagem no deslocamento de mercadorias diversas e
maior percentual de tráfego de passageiros.
d) o transporte aéreo registra um uso mais intenso nas regiões do País onde
há grandes distâncias entre os principais centros urbanos e fraca densidade
das redes rodoviária e ferroviária.
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Adaptado de Atlas do meio ambiente: Le Monde Diplomatique Brasil, 2008.

A comparação entre os gráficos permite associar as mudanças na rede de transporte aos seus impactos ambientais.
A principal consequência sobre o meio ambiente resultante dos investimentos na matriz de transportes da União Europeia entre 1970 e 2004 é:
a) Agravamento do aquecimento global.
b) Acentuação do fenômeno da Ilha de Calor.
c) Aceleração do processo de desmatamento.
d) Aumento da destruição do ozônio estratosférico.

10. Alternativa a.
a. CORRETA. A projeção europeia, corroborada
pela situação mundial, mostra um aumento
significativo no uso do transporte rodoviário,
o que implica o aumento da emissão de gases
de efeito estufa agravando o aquecimento
global. A intensa urbanização mundial, a disseminação e o barateamento da produção de
veículos, o aumento geral do poder aquisitivo
e as formas de crédito e financiamento são
algumas justificativas desse processo.
b. INCORRETA. A alternativa é falsa. Os gráficos, em suas escalas, não permitem inferir o
impacto das cidades e seus efeitos no clima
local.
c. INCORRETA. A alternativa é falsa. As ações
apontadas no gráfico são típicas de áreas
urbanas ou antropomorfizadas.
d. INCORRETA. A alternativa é falsa. O ozônio
estratosférico é alterado pela presença de
gases cloro-fluor-carbonados, (CFC) provenientes do freon das geladeiras e dos ares-condicionados.
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2004

250 -

1970

10. (Uerj)

11. Alternativa b.
O Brasil tem um quadro natural com potencialidades subaproveitadas em relação à rede de
transportes. Por questões políticas e por falta
de planejamento estratégico, a ferrovia, que começou a se desenvolver a partir de 1870, para a
exportação de café, foi mal implantada. Linhas
mal planejadas espacialmente e bitolas diferentes entre os diversos troncos ferroviários levaram a um rápido sucateamento de todo o sistema. Nos anos 1920 e 1930, o país assistiu à expansão rodoviária. Políticas estatais, expansão
urbana, inserção tardia na economia industrial e
urbanização favoreceram essa modalidade de
transporte que se tornou a principal no país. O
setor hidroviário fluvial só passa a ser (re)considerado a partir dos anos 1990. Nessa época
também ocorre a retomada do setor ferroviário, mas ainda com uma quilometragem aquém
das demandas. A Marinha Mercante possui uma
frota pequena em relação às demandas internas e o transporte aeroviário tem uma participação modesta, devido a seus altos custos.

11. (Ibmec-RJ) A política de transportes no Brasil se caracteriza por:
I. Concentrar grandes investimentos nos transportes ferroviários gerando
um encarecimento dos produtos transportados.
II. Consumir excessivamente os derivados do petróleo arcando, assim, com o
ônus da importação, uma consequente queima de divisas.
III.Manter uma ineficiente rede de transportes, provocando o encarecimento dos
preços dos produtos transportados.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas II e III estão corretas.
c) As afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa II está correta.
e) As afirmativas I e III estão corretas.
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População mundial
Distribuição da população
Em meados de 2012, o United States Census
Bureau, órgão do governo estadunidense dedicado
a pesquisas demográficas, divulgou uma estimativa de que a população mundial teria alcançado
7 bilhões de habitantes. Na primeira década do
século XXI, dos dez países com maior população,
sete localizavam-se na periférica do planeta, conforme mostra a tabela abaixo.
Classificação dos países por população total — 2012
País

População (em milhões)

1. China

1 343

2. Índia

1 205

3. Estados Unidos

313

4. Indonésia

248

5. Brasil

199

6. Paquistão

190

7. Nigéria

170

8. Bangladesh

161

9. Rússia

142

10. Japão

127

Fonte de pesquisa: U.S. Census Bureau. Disponível em: <http://www.
census.gov/population/international/data/countryrank/rank.php>.
Acesso em: 14 mar. 2013.

A densidade demográfica
Uma das preocupações quando se estuda a população é conhecer sua distribuição. Para isso foi
criada uma medida – a densidade demográfica –
que indica a quantidade de pessoas que habitam determinada área. A densidade demográfica é obtida
dividindo-se o número de habitantes pela extensão
territorial de uma região. Sua unidade de medida
é habitantes por quilômetro quadrado (hab./km2).
A partir desse cálculo pode-se chegar à densidade média da superfície terrestre: 177 hab./km2. No
entanto, esse número, que é uma média, não reflete a realidade. Na Terra, existem áreas densamente
povoadas, com densidades demográficas superiores a 2 000 hab./km2, e áreas de escasso povoamento, onde a densidade não atinge 1 hab./km2.

Teorias demográficas
Foi no contexto da Revolução Industrial, no
final do século XVIII, que surgiu a primeira te-

oria demográfica, desenvolvida pelo inglês Thomas Robert Malthus (1766-1834). O princípio
de que a população aumenta sem limitações em
proporção geométrica e os meios de subsistência
aumentam somente em proporção aritmética tornou-se muito conhecida.
Seu objetivo era demonstrar que a população tende a aumentar mais rapidamente do que a produção
de alimentos, uma vez que o solo é um recurso limitado. Desde sua criação, a teoria de Malthus tem sido
bastante discutida e, mesmo nos dias atuais, ainda é
lembrada quando se considera o crescimento da população de um país ou região.
No século XIX, o alemão Karl Marx (1818
‑1883) foi um dos mais severos críticos à teoria
de Malthus, sobretudo no que se referia à origem
da pobreza como responsabilidade do indivíduo e
não das relações sociais.

A teoria neomalthusiana
No século XX, com o fim da Segunda Guerra
Mundial, surgiu um novo contexto histórico em
que questões como o neocolonialismo e a pobreza
generalizada em grande parte do mundo passaram
a ser discutidas. Paralelamente, ocorreu uma revolução médico-sanitária em áreas nas quais os níveis de mortalidade eram elevados devido a doenças já erradicadas na Europa e nos Estados Unidos.
Essa revolução teve como consequência a queda
da mortalidade infantil, que gerou uma situação
alarmante para o mundo. Começava uma verdadeira explosão demográfica na Ásia, na África e na
América Latina, justamente as áreas com alta concentração de população de baixa renda.
Novamente a teoria de Malthus foi lembrada. No
entanto, ela deveria ser reformulada: a relação população versus alimentos, embora persistisse, havia
deixado de ser a questão central. Surgiram, então,
os neomalthusianos, cuja tese principal destacava
a difícil relação entre crescimento demográfico e desenvolvimento econômico. Os neomalthusianos argumentavam que o forte crescimento demográfico
desviava recursos que poderiam ser aplicados em
atividades industriais e agropecuárias.
Entre as críticas ao neomalthusianismo se destacam as mencionadas a seguir.
A simplificação das causas da pobreza, que seria resultado do forte crescimento populacional,
negando-se assim as relações desiguais entre os
países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
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Crescimento populacional
no mundo
O primeiro bilhão de habitantes foi atingido no início do século XIX. Mas a grande revolução demográfica, com a aceleração do crescimento da população, só
ocorreu no século XX, sobretudo a partir das décadas
de 1950 e 1960.

lidade. Nesse momento, de modo geral, o país ou a região frequentemente está em processo de urbanização.
Ao final de algumas décadas, a transição está concluída,
e as taxas de natalidade, de mortalidade e o crescimento da população passam a ser pequenos. Na fase pós-transição demográfica, muitos países apresentam declínio da população.

Estrutura da população
A análise da estrutura da população por sexo e idade,
por exemplo, indica a fase da transição demográfica em
que se encontra o país ou a região.
A pirâmide etária (ou de idades) é o gráfico que
mostra a distribuição dos grupos de idades que formam
o conjunto da população. Dividida em duas colunas,
mostra também a estrutura por sexo. Seu formato revela a própria dinâmica demográfica do país ou da região.
Denomina-se expectativa ou esperança de vida o
número médio de anos que vive um indivíduo a partir
de seu nascimento.
Pirâmide etária — Itália/2008

A dinâmica demográfica
Ao analisar a população de um país ou de uma região,
a dinâmica demográfica apresenta os mesmos componentes: há um certo número de nascimentos e outro de
mortes. O saldo será positivo se o número de nascimentos superar o de mortes. Caso contrário, será negativo, e
a população irá decrescer. A essa relação entre o número
de nascimentos e o de mortes dá-se o nome de crescimento natural ou vegetativo.
A natalidade pode ser expressa pela taxa de natalidade, que é obtida multiplicando-se por mil o total de nascimentos durante o período de um ano e
dividindo-se esse produto pelo total da população.
O resultado será apresentado com o símbolo ‰ (lê-se “por mil”).
Atrelada à taxa de natalidade está a taxa de fecundidade, que relaciona o número de crianças com menos
de 5 anos de idade ao número de mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos). A queda da taxa de fecundidade implica a queda da natalidade.
A mortalidade é expressa pela taxa de mortalidade,
que é obtida multiplicando-se por mil o número de óbitos no período de um ano e dividindo-se esse produto
pela população total.
A transição demográfica é um processo de mudança
do crescimento vegetativo da população de um país ou
região. O período que antecede a transição demográfica
é marcado por altas taxas de natalidade e de mortalidade da população geral e infantil.
A primeira fase do processo de transição demográfica tem início quando as taxas de mortalidade começam a decrescer devido às melhorias obtidas nos setores
da saúde, habitação e alimentação. A segunda fase da
transição caracteriza-se pelo declínio das taxas de nata-

População mundial

A apresentação da questão da fome sem discutir a desigual produção de alimentos no mundo, assim como
o fato de que boa parte da produção está voltada aos
mercados, e não ao consumo interno das populações.
As vantagens econômicas dos laboratórios farmacêuticos com a proliferação de métodos contraceptivos,
entre eles a pílula anticoncepcional.
Desdobramentos do neomalthusianismo surgiram
nas décadas finais do século XX. Um deles é o ecomalthusianismo, que responsabiliza o forte crescimento
demográfico dos países pela fome e por vários problemas ambientais existentes na atualidade.

Homens

3,0

2,5

2,0

Mulheres

100+
95 – 99
90 – 94
85 – 89
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
35 – 39
30 – 34
25 – 29
20 – 24
15 – 19
10 – 14
5–9
0–4
1,5

1,0

0,0 0,5
0,5 0,0
População (em milhões)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Fonte de pesquisa: U.S. Census Bureau. Disponível em: <http://www.census.
gov/lpc/www/idb/country/php>. Acesso em: 17 abr. 2009.

Estrutura da população por atividade
econômica
Denomina-se População Economicamente Ativa
(PEA) o grupo de pessoas que têm ocupação remunerada.
Foi na década de 1940 que se criou a tradicional divisão da economia em três setores distintos: o setor primário, que inclui a agropecuária, o extrativismo vegetal,
a pesca e a caça; o setor secundário, que reúne as atividades industriais, a extração mineral e a construção civil;
e o setor terciário, que abrange atividades relacionadas
à prestação de serviços, como administração pública, comércio, bancos, educação, saúde e transportes.

Tipos e causas das migrações
As migrações feitas de maneira espontânea são chamadas de migrações voluntárias. Há, também, as migrações forçadas, que ocorrem quando as pessoas são praticamente obrigadas a abandonar o lugar onde vivem, seja
por guerras e perseguições étnicas ou religiosas, seja por
motivos econômicos, ou, ainda, por fenômenos naturais
adversos, como seca prolongada ou vulcanismo.
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As principais migrações entre 1500 e 1950
A partir da Idade Moderna, que, para alguns estudiosos iniciou-se no final do século XV, os
movimentos migratórios intensificaram-se sobretudo com o surgimento e a ampliação de fluxos
comerciais ao longo das costas africana e asiática e o início do processo de colonização do continente americano. Os países com maior fluxo migratório nessa época foram Portugal, Espanha,
Inglaterra, França e Holanda, cujos governos instalaram colônias de povoamento ou colônias
de exploração nas terras recém-ocupadas.
A partir de 1500, teve início a migração forçada de africanos em direção à América. Capturados e escravizados, membros de diferentes povos foram levados para suprir as necessidades
de mão de obra agrícola nas novas colônias.
A partir do século XIX, o desemprego, a fome, as guerras e as crises políticas fizeram com
que milhões de europeus deixassem sua terra natal rumo a América, África, Austrália e Nova
Zelândia, em busca de melhores condições de vida. Calcula-se que, entre 1500 e 1950, mais de
40 milhões de europeus tenham migrado. Nesse mesmo período, milhões de asiáticos, principalmente chineses, também se deslocaram para a América.

Os fluxos migratórios e a globalização
Segundo a ONU, existem 200 milhões de imigrantes no mundo, ou seja, dos mais de 7 bilhões de habitantes da Terra, cerca de 3% vivem fora de seu país de origem.
A abertura de fronteiras e a mobilidade de capital e de mercadorias fazem parte da essência
do processo de globalização. No entanto, essa mobilidade não se aplica às pessoas, sobretudo
às de baixa renda e menos qualificadas profissionalmente, que são as que engrossam a fila dos
imigrantes ilegais, muitas vezes indesejáveis em alguns países do mundo desenvolvido.
A partir da segunda metade do século XX, os fluxos migratórios se tornaram cada vez mais
complexos, não se restringindo exclusivamente à direção sul-norte. Embora os dois principais
fluxos de imigrantes sigam para os Estados Unidos e para a União Europeia, há um terceiro polo
que se destaca: os países petrolíferos do golfo Pérsico. Esses países atraem migrantes de outras
regiões do Oriente Médio, de países do leste da África e do sul e do sudeste da Ásia, revelando
um fluxo migratório sul-sul.

A imigração na Europa
Durante as décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a presença dos imigrantes foi fundamental na reconstrução europeia. Décadas depois, especialmente a partir de 1980,
a Europa tornou-se um dos maiores polos de imigração do mundo.
Internamente, a queda do Muro de Berlim, a desagregação da União Soviética e as transformações políticas na Europa Oriental promoveram intensa movimentação de europeus do leste em
direção aos países ocidentais, mais desenvolvidos e com maior mercado de trabalho. Esse deslocamento, associado às migrações de magrebinos e de habitantes das antigas colônias da África Subsaariana, tem desagradado a parcelas consideráveis das populações locais. Alguns países europeus
apresentam elevado número de imigrantes, muitos oriundos do próprio continente.

A xenofobia
Num momento de instabilidade econômica mundial, como o de 2009, desencadeado pelo
abalo do sistema financeiro estadunidense, há insegurança e níveis elevados de desemprego e de
criminalidade. Nesse contexto, acirra-se a visão dos imigrantes como concorrência indesejada, o
que os torna alvo fácil de manifestações de xenofobia, isto é, sentimento de ódio ao estrangeiro.
Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center, em Nova
York, e os atentados em Madri (2004) e em Londres (2005), todos atribuídos a grupos islâmicos, aflorou intensamente um sentimento anti-islâmico em vários países europeus. Essa reação
tem sido verificada em países nos quais estejam presentes imigrantes muçulmanos, como a Alemanha, onde vivem muitos turcos, e a França, que abriga imigrantes magrebinos.

Os refugiados
Denominam-se refugiadas as pessoas que são forçadas a sair da região onde vivem ou de seus
países, individualmente ou em massa, devido a questões políticas, étnicas, religiosas, militares ou
quaisquer outros problemas que lhes causem insegurança.
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Países de saída e de acolhida de refugiados
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Segundo o Alto Comissariado das Nações
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havia 31,7 milhões de
refugiados no mundo,
dos quais três quartos se
encontravam confinados
em seus próprios países.
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Fonte de pesquisa: Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/fr/r-fugi-s-et-d-plac-s-internes_2009>.
Acesso em: 11 jun. 2012.

As fronteiras se abrem: "a fuga de cérebros"
Nas últimas décadas, um novo tipo de movimento populacional tem se destacado: a migração de cérebros, ou seja, a migração de mão de obra qualificada.
Os primeiros países a adotar essas políticas foram a Austrália e o Canadá, ainda na década de
1980. Na década seguinte, foi a vez dos Estados Unidos e, mais recentemente, a dos países europeus.
É inegável o peso quantitativo e qualitativo dos emigrantes asiáticos no deslocamento populacional de trabalhadores especializados. A Índia é um dos países com maior “fuga de cérebros”. Anualmente, dos 50 mil especialistas indianos do setor de informática, cerca de 15 mil
dirigem-se para o vale do Silício, na Califórnia (EUA), região que abriga as mais famosas empresas de tecnologia.
A Europa Ocidental vive situação semelhante à dos Estados Unidos. Desde 2000, os países
dessa região passaram a receber trabalhadores especializados dos países da Comunidade dos
Estados Independentes (sobretudo da Rússia e da Ucrânia), dos países das Europas Central e
Oriental e dos países do sul, principalmente do Magreb, da África Subsaariana, da Índia, da
China e da América Latina.
Na Europa, somam-se aos trabalhadores especializados nos setores de ponta os trabalhadores do setor de saúde, necessários para cuidar do número crescente de idosos.

As fronteiras se fecham: o problema da imigração ilegal
A partir da década de 1990, questões referentes à migração clandestina tornaram-se alvo de
discussões, principalmente nos países receptores, com foco em dois elementos: os migrantes
clandestinos ou ilegais propriamente ditos e os intermediários.
Os intermediários fazem da travessia clandestina de fronteiras sua fonte de renda. Embolsam
elevadas somas de dinheiro daqueles que se dispõem a fazer perigosas viagens para entrar ilegalmente num país.
Para o imigrante ilegal, os riscos da viagem são enormes. Apesar disso, as tentativas acontecem constantemente.
Se for surpreendido em situação ilegal em outro país, o imigrante pode ser deportado e impedido de retornar àquele país. Em muitos países do mundo desenvolvido, as leis restritivas à
entrada de imigrantes têm se tornado cada vez mais rígidas e inflexíveis.
Durante boa parte do século XIX e no início do século XX, os Estados Unidos destacaram-se
como o país que recebeu o maior contingente de imigrantes do mundo.
Segundo estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), no fim de 2008 cerca de 13% da população estadunidense era formada por imigrantes de diferentes nacionalidades, predominantemente hispânicos, vindos da América Latina. No
Canadá, a proporção de imigrantes no conjunto da população é de 19,8%. No entanto, apesar
de toda a fiscalização exercida nas fronteiras, não se sabe ao certo quantos imigrantes ilegais
vivem nos Estados Unidos.
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Atividades
1. Alternativa b.
a. INCORRETA. O Saeb envolve somente questões ligadas à educação.
b. CORRETA. O IDH é um dos índices mais complexos e que melhor retrata a realidade social.
c. INCORRETA. Não existe tal índice.
d. INCORRETA. O PIB pode mascarar muitas
mazelas sociais porque está baseado somente em produção.
2. Alternativa c.
a. CORRETA. Mantém relação direta com o texto apresentado.
b. C ORRETA. Mantém relação direta com o texto apresentado.
c. INCORRETA. Não há nenhuma relação de
crescimento populacional como imposição
econômica dos países ricos aos demais.
d. CORRETA. Mantém relação direta com o texto
apresentado.

1. (Ufla-MG) Analise o seguinte trecho:

[...] pode ser definido como um processo abrangente de expansão do
exercício do direito de escolhas individuais em diversas áreas: econômica, política, social ou cultural. Algumas dessas escolhas são básicas para
a vida humana. [...] Tal noção [...] está ligada às condições sociais em
que as pessoas vivem, ao padrão de consumo da sociedade em que estão
inseridas e muitos outros fatores.
Fonte: PNUD, 1998, p. 35-6.

Com base nessa premissa, a partir de 1990, a ONU criou um parâmetro fundamentado nas variáveis: expectativa de vida ao nascer; escolaridade e produto interno bruto per capita.
O parâmetro a que se referem as variáveis e que, por sua vez, completa o trecho citado é:
a) Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB
b) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
c) Índice de Pobreza Humana – IPH
d) Produto Interno Bruto – PIB
2. (Ufla-MG)

Sete bilhões de consumidores, um planeta
A nova geração dos países emergentes quer mais confortos modernos. Mas esbarra nos limites naturais da Terra.
Como viveremos num mundo lotado?
Como um todo, a humanidade não parou de crescer. Desde Thomas
Malthus (1776-1834), passaram 130 anos até a humanidade chegar ao
segundo bilhão, em 1930. No século passado, com a queda na mortalidade infantil e as conquistas da medicina, o ritmo acelerou. Em 1960,
éramos três bilhões. Em 1974, quatro bilhões. Em 1987, cinco bilhões.
Em 1998, seis bilhões. E bastaram 13 anos para crescermos o último
bilhão. Se as projeções (conservadoras) das Nações Unidas se confirmarem, e o crescimento mantiver o ritmo atual, seremos oito bilhões
em 2025 e nove bilhões em 2043. É verdade que, aos poucos, a taxa de
natalidade tenderá a cair nos países que hoje mais crescem. Segundo as
previsões dos demógrafos, em algum momento em torno de 2100, a
população se estabilizaria pouco acima de 10 bilhões e depois declinaria
lentamente. Os políticos saudaram a conquista na televisão. Agora, a
marca dos sete bilhões inspira uma reação mais ambígua. São sete bilhões com potencial criativo, capazes de produzir riqueza e progresso.
Mas exigirão mais recursos naturais de um planeta que chegou ao limite.
O desafio para as próximas décadas é desenvolver novas formas de produção e criar novos padrões de consumo, para garantir que a humanidade caiba na Terra com conforto.
Fonte: Adaptado de <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/
0,,EMI238604-15228,00-BILHOES+DE+CONSUMIDORES+
PLANETA.html>.

Todas as situações abaixo mantêm relação direta com o texto anterior,
EXCETO:
a) O crescente aumento populacional foi mais intenso durante o século XX.
b) Com a redução da taxa de natalidade, durante o século XXI, ocorrerá um
decréscimo populacional.
c) A causa principal para o crescimento populacional é a imposição econômica dos países ricos aos países subdesenvolvidos.
d) Atualmente, os recursos naturais estão escassos, fato que compromete a
qualidade de vida da população no planeta.
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População — 1950-2050
em milhões de habitantes

Durand, Marie-Françoise et al. Atlas da mundialização:
compreender o espaço mundial contemporâneo, 2009.
Adaptado.

A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que:
a) a população da América do Norte apresenta um expressivo crescimento populacional no período de 1950 a 2050, superando a taxa de crescimento da África.
b) a Ásia apresenta o maior total absoluto da população mundial, mas perde
para a Oceania no ritmo do crescimento populacional em termos relativos,
em todo o período analisado.
c) a Europa, no período de 2005 a 2050, projeta um crescimento negativo,
com índices que mostram uma redução populacional.
d) a África apresenta o menor crescimento em termos absolutos no período de
1950 a 2050, perdendo sua posição de segunda colocada entre as regiões
mais populosas do mundo.
e) a América do Norte apresenta o maior crescimento populacional em termos
absolutos no período de 1950 a 2050 e é mais populosa do que a América Latina e Caribe.

3. Alternativa c.
a. INCORRETA. Não corresponde ao que está
representado no gráfico.
b. INCORRETA. Não corresponde ao que está
representado no gráfico.
c. CORRETA. A redução do número de filhos na
Europa tem preocupado governantes locais
porque num futuro próximo o número de
pessoas aposentadas poderá ser maior do
que o número de pessoas em idade ativa.
d. INCORRETA. Não corresponde ao que está
representado no gráfico.
e. INCORRETA. Não corresponde ao que está
representado no gráfico.

População mundial

3. (Unesp) Analise o gráfico sobre a evolução ocorrida e a perspectiva de crescimento da população mundial no período de 1950 a 2050.

4. Alternativa a.
a. CORRETA. Tais políticas não existem mais no
Brasil, mas já pertenceram à Constituição do
país.
b. INCORRETA. O princípio de Malthus envolve
crescimento populacional versus capacidade
de crescimento na produção de alimentos.
c. INCORRETA. Não se trata de política de controle de natalidade, e sim de amparo social
para as famílias numerosas.
d. INCORRETA. Não se trata de desestímulo, e
sim de amparo social.
e. INCORRETA. O princípio de Malthus envolve
crescimento populacional versus capacidade
de crescimento na produção de alimentos.
5. Alternativa b.
a. INCORRETA. A correspondência está equivocada.
b. CORRETA. Os conceitos estão devidamente
associados.
c. INCORRETA. A correspondência está equivocada.
d. INCORRETA. A correspondência está equivocada.
e. INCORRETA. A correspondência está equivocada.

4. (Uespi)

A Constituição de 1934 afirmava ser dever do Estado "socorrer as famílias de prole numerosa", e a Constituição de 1937 assegurava às famílias com muitos filhos “compensações na proporção de seus encargos”.
Em 1941, Getúlio Vargas assinou um decreto-lei obrigando solteiros e
viúvos maiores de 25 anos, de ambos os sexos, a pagar um adicional de
10% sobre o imposto de renda. O "amparo às famílias de prole numerosa" manteve-se uma obrigação legal na Constituição de 1946.
Guimarães, R. B. et al. Estudos de geografia geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2010.

Os fatos mencionados no texto exemplificam:
a) a política demográfica natalista.
b) o princípio do Malthusianismo.
c) as políticas de controle da natalidade adotadas pelo Brasil.
d) o desestímulo estatal ao crescimento vegetativo da população.
e) a política natalista do neomalthusianismo.
5. (UEPB) Associe os conceitos da coluna 1 às respectivas definições na coluna 2.
COLUNA 1
(1) Povo
(2) Raça
(3) Etnia
(4) Nação
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6. Alternativa c.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. CORRETA. As frases II e III estão corretas,
mas a frase I está incorreta porque o aumento da taxa de mortalidade não está associado a melhorias nas condições de saneamento, e sim o contrário.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.
7. a. No intervalo 1965-1970, são as regiões da
África e da Ásia que estão abaixo da média
mundial; no intervalo 1995-2000, apenas a
África encontra-se nessa situação. Entre os
períodos 1965-1970 e 1995-2000, a região
de melhor desempenho foi a Ásia.
b. E m escala global, apesar de desigual, entre
os períodos de 1965-1970 e 1995-2000,
houve melhoria nas condições de saneamento básico, maior acesso à educação,
melhoria nas condições de alimentação,
maior disseminação de vacinas, maior acesso à saúde, urbanização e relativo aumento
de renda.

COLUNA 2
 (
O termo é derivado do grego e era tipicamente utilizado para se referir a
povos não gregos, tinha também conotação de “estrangeiro”. A palavra deixou de ser relacionada com o paganismo, significado dado pelo catolicismo romano, em princípios do século XVIII. O uso do sentido moderno, mais
próximo do original grego, começou na metade do século XX, tendo se intensificado desde então com o sentido de grupo de pessoas que tem uma identidade comum, mas que também se diferencia dos demais grupos humanos
em função de aspectos históricos, linguísticos, culturais, religiosos etc.
 (
Conceito usado vulgarmente para categorizar diferentes populações de uma espécie biológica por suas características fenotípicas (ou físicas). Foi muito utilizada entre os séculos XVII e XX pela antropologia que o usou para classificar os
grupos humanos. O termo aparecia normalmente nos livros científicos até a década de 1970; a partir de então, começou a desaparecer e a ser cientificamente
questionável e pouco utilizado pelo caráter discriminatório do qual é portador.
 (
Ideia que surgiu na história recente da humanidade e que, embora seja
muito associada à constituição de um Estado, tem, de fato conotação cultural, pois se refere à soma das pessoas que comungam a origem, língua e
história comum. A criação artificial dos Estados modernos não fez desaparecer as identidades e os sentimentos de pertencimentos com tal sentido,
que ganharam força na última década do século XX e são motivos de conflitos separatistas em vários países.
 (
Termo pode ter significados distintos que varia conforme seu emprego em
épocas distintas, mas do ponto de vista jurídico moderno pode ser entendido como o conjunto de cidadãos que está vinculado a um regime jurídico
e a um Estado.
Assinale a alternativa que traz a sequência CORRETA da enumeração da coluna 2.
a) 3 – 4 – 1 – 2
c) 2 – 1 – 3 – 4
e) 1 – 2 – 4 – 3
b) 3 – 2 – 4 – 1
d) 4 – 2 – 1 – 3
6. (UFRR) Leia atentamente as opções abaixo.
I. O aumento na taxa de mortalidade deve-se, sobretudo, pelas melhorias
nas condições de saneamento e higiene, além dos avanços na área da medicina, influenciando assim no aumento da expectativa de vida.
II. A elevação da expectativa de vida dos brasileiros tem gerado, nos últimos
anos, discussões sobre a reforma da Previdência Social, em decorrência do
aumento do número de aposentados e da perspectiva de redução da população economicamente ativa.
III.O aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e os avanços no
campo da medicina têm alterado decisivamente o cenário da população brasileira, sobretudo no tocante às taxas de natalidade.
Sobre a população brasileira, podemos afirmar que:
a) I e II estão corretas.
d) todas estão corretas.
b) I e III estão corretas.
e) nenhuma está correta.
c) II e III estão corretas.
7. (Unicamp-SP) Observe o gráfico abaixo e responda às questões:

Expectativa de Vida ao Nascer —
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8. (Unicamp-SP) Os dados recentes sobre analfabetismo no Brasil e nos países da América Latina e Caribe, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), revelam importante aspecto das diferenças regionais.
25

%
19,9

20
15
10,8

10

8,1
5,7

5,4

Sudeste

Sul

5
0
Norte

Nordeste

8. a. A s regiões Nordeste (19,9%) e Norte
(10,8%), que são as menos desenvolvidas
do país, apresentam as maiores taxas de
analfabetismo, acima da média nacional
(10%), enquanto as regiões Sudeste (5,7%)
e Sul (5,4%), mais desenvolvidas, apresentam as menores taxas; a região Centro-Oeste apresenta uma situação intermediária (8,1%). Como o nível de escolaridade da
população é um importante elemento para o
desenvolvimento econômico e social, as regiões com maiores taxas de analfabetismo
(Nordeste e Norte) tendem a manter um desenvolvimento comparativamente menor em
relação às regiões com alto nível de escolaridade (menor analfabetismo), o que reforça
as desigualdades regionais existentes.
b. O Haiti apresenta a maior taxa de analfabetismo entre os países citados. Sua situação
de instabilidade política, com guerras civis,
prejudica a adoção de políticas públicas perenes que contribuam para a diminuição do
analfabetismo no país.

População mundial

a) Indique a(s) região(ões) do globo com taxa de esperança de vida ao nascer inferior à média mundial, nos intervalos 1965-1970 e 1995-2000.
Indique a região representada no gráfico com o melhor desempenho no
aumento de expectativa de vida ao nascer entre os períodos 1965/1970 e
1995/2000.
b) Por que, entre os períodos 1965/1970 e 1995/2000, houve aumento da esperança de vida ao nascer em todas as regiões indicadas no gráfico?

Centro-Oeste

Gráfico 1 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, segundo as
Fonte:
PNAD
Síntese
de indicadores 2007 (IBGE,2008)
Grandes
Regiões
do- Brasil
- 2007
Fonte: PNAD, Síntese de Indicadores 2007. IBGE, 2008.
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Gráfico 2 – Projeções para a taxa de analfabetismo da população de 15 anos
ou mais para os países da América Latina e Caribe – 2007
Fonte: PNAD, Síntese de Indicadores 2007. IBGE, 2008.

a) Em termos regionais qual a situação da distribuição das taxas de analfabetismo no Brasil? De que maneira isso influencia a manutenção das desigualdades regionais?
b) Entre os países citados, qual apresenta a maior taxa de analfabetismo? De
que maneira a situação política desse país contribui para explicar tal fato?
133

TCG_VU_LA_CADERNO_REVISAO_126A133.indd 133

28/02/14 10:36

População brasileira
Estrutura étnica da população
brasileira
De acordo com os levantamentos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira tinha em 2010 uma quantidade praticamente igual de pessoas que se declaravam brancas e daquelas que se declaravam pardas e pretas.
Nessas duas últimas categorias distribuíam-se os
negros e também outros grupos, como os caboclos
(resultantes da miscigenação entre brancos e indígenas). Havia ainda uma pequena quantidade de indígenas e orientais (amarelos, nos dados do IBGE).

O envelhecimento da população
Durante décadas, o Brasil foi chamado de “país
jovem”, pelo forte predomínio da população na
faixa etária entre 0 e 14 anos.
O processo de transição demográfica, iniciado
na segunda metade do século XX, promoveu rápido declínio da taxa de mortalidade e em seguida da
de natalidade, influindo, assim, no crescimento vegetativo da população.
A partir das décadas de 1960 e 1970, a urbanização e a industrialização exerceram forte influência sobre as taxas de fecundidade e natalidade.
A população de 65 anos ou mais apresentou significativo crescimento, com média de 7,4% em 2010.
O crescimento desse grupo etário mostra a rapidez no processo de envelhecimento da população.
Obedecendo à tendência encontrada em países
que já completaram a transição demográfica, as taxas
de fecundidade e natalidade da população brasileira
devem continuar em declínio nas próximas décadas.
Da mesma maneira, a expectativa de vida da
população, que em 2012 era de 74,6 anos, deve
prosseguir aumentando.

Ocupação e desemprego
Não se deve confundir emprego e trabalho.
Desde os tempos mais remotos, o trabalho é o
fundamento para a sobrevivência do ser humano,
independentemente da sua estrutura social.
Já o emprego surgiu com o sistema capitalista e
representa o elo entre o trabalhador e o sistema. É
ele que garante o salário e a sobrevivência do trabalhador e de sua família.
Em oposição, o desemprego é definido como
a impossibilidade de obter trabalho assalariado.
O desempregado é o indivíduo que não desenvolveu nenhum tipo de trabalho que pudesse

lhe conferir retorno financeiro durante determinado tempo (semanas, meses), embora o tenha
procurado.

Evolução do Índice de
Desenvolvimento Humano
Uma das maneiras de determinar o grau de desenvolvimento de um país é a análise de sua renda per capita.
A renda per capita é calculada a partir da divisão do Produto Nacional Bruto (PNB) pelo total de
habitantes de um país. Como é uma média, a renda per capita pode encobrir grandes desigualdades
provocadas pela concentração de renda. É o que
ocorre no Brasil e em outros países do mundo.
Em 1990 foi desenvolvido o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) – órgão ligado à ONU –, para ser usado
como medida de comparação do nível médio de
vida e bem-estar da população entre os países.
O IDH tem uma escala de 0 a 1; quanto mais
próximo de 1, maior é a qualidade de vida da população analisada.
Apesar de ser adotado como maneira eficiente de
retratar as condições de vida da população, o IDH
sofre críticas, entre as quais o fato de ser uma média
que encobre as desigualdades internas de um país.

O IDH no Brasil
No período entre 1980 e 2012, o Brasil passou
de médio para alto IDH.
Mesmo entrando para o grupo dos países com
alto IDH, o Brasil ainda desperta críticas constantes e pertinentes em relação à forte concentração de
renda e às diferenças de condições de vida entre os
diversos segmentos da sociedade.
Além disso, há grandes disparidades regionais, reveladas pela concentração dos melhores IDHs nos estados das regiões Sul e Sudeste e dos piores nos estados do Norte e Nordeste.

O imigrante na formação do
Brasil contemporâneo
Além do processo colonizador português, o primeiro movimento imigratório no Brasil teve início
por volta da segunda metade do século XVI, com
a entrada no país de africanos escravizados. O tráfico durou cerca de três séculos, até sua proibição,
em 1850, com a Lei Eusébio de Queirós.
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Os principais grupos de imigrantes
Entre os europeus, um dos primeiros grupos imigrantes a chegar ao Brasil foi o de alemães, em 1824, na
província do Rio Grande do Sul.
Até a década de 1870, os portugueses constituíam o
maior contingente de imigrantes no país. A partir de então, os italianos tomaram a dianteira. A imigração italiana destacou-se das demais por ter sido esse o principal grupo a entrar no Brasil, representando 42% do
total dos imigrantes (3,3 milhões de pessoas).
Boa parte dos imigrantes (alemães, italianos, espanhóis, sírio-libaneses, poloneses, japoneses) adaptou-se ao país. Contudo, procuraram manter a cultura e o
modo de vida de seu país de origem.

A redução da imigração
Vários fatores de ordem internacional contribuíram
para a redução da imigração no século XX, entre eles
a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a crise econômica mundial (1929), a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) e a reconstrução das áreas atingidas pela
guerra a partir de 1945.
Nas últimas décadas do século XX teve início um
movimento de entrada ilegal de imigrantes, principalmente coreanos e bolivianos.

Os fluxos migratórios internos
No Brasil, os movimentos internos da população
ocorrem desde o período colonial. Podemos citar como
exemplo, ainda no século XVI, pequenos grupos de
indivíduos que deixaram a faixa litorânea nordestina
(Zona da Mata) e se dirigiram para o interior (Agreste
e Sertão) a fim de criar gado. No século XVIII foi notável o deslocamento de nordestinos e sulinos, sobretudo
paulistas, em direção a Minas Gerais, em uma verdadeira “corrida ao ouro”. No século XIX, nordestinos migraram em busca de trabalho nos seringais acreanos.
No século XX, dois grandes movimentos internos
tiveram destaque pelas transformações que proporcionaram – o êxodo rural e as migrações inter-regionais e
intrarregionais.

O êxodo rural
O êxodo rural é o movimento de saída da população
da zona rural para a cidade. Esse movimento começou a
tomar vulto, no Brasil, na década de 1930, acentuando-se
a partir dos anos 1950, com a industrialização nas grandes cidades, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo.
As consequências do êxodo rural foram facilmente perceptíveis no Brasil. Na década de 1970, a população urbana passou a ser maior do que a população

rural. Por sua vez, as cidades, principalmente as metrópoles, apresentaram crescimento urbano acelerado, dando
origem a problemas que se avolumaram no decorrer dos
anos, como a favelização, a expansão da periferia, as inúmeras formas de subemprego, o aumento dos percentuais
de desempregados e a violência.

Os movimentos emigratórios
no Brasil

População brasileira

A expansão do café, a partir da segunda metade do
século XIX, teve duplo significado, pois, além de atrair
imigrantes europeus, marcou a passagem do sistema escravocrata para o sistema agrário-exportador capitalista.

A emigração de brasileiros é um fato recente e representa uma ruptura histórica em um país que recebeu até
poucas décadas atrás expressivos contingentes de imigrantes. A saída de brasileiros para diversos países cresceu nos últimos 25 anos: o número de emigrantes brasileiros deve atingir 3,5 milhões de pessoas, das quais
um terço vive clandestinamente, em aproximadamente
trinta países. Segundo dados do Ministério das Relações
Exteriores, 38% dos brasileiros que partiram foram para
os Estados Unidos, 30% para o Paraguai, 13% para o Japão e 11% para a Europa.
Os Estados Unidos são o principal destino dos emigrantes brasileiros. Segundo o Ministério das Relações
Exteriores do Brasil e os centros que atendem imigrantes nos EUA, o número de brasileiros vivendo no país é
estimado entre 1,5 milhão e 1,8 milhão de pessoas. Desse
número, entre 60% e 70% são ilegais.

Os “brasiguaios”
“Brasiguaio” é a designação informal dada aos brasileiros e seus descendentes que se estabeleceram em território paraguaio, nas áreas próximas à fronteira com o
Brasil, a partir da década de 1970. Estima-se em 350 mil
o número de brasiguaios, que são em sua maioria agricultores originários da Região Sul, principalmente do
estado do Paraná.

Os decasséguis
“Decasségui” é uma palavra de origem japonesa que
significa “trabalhador provisoriamente fora de seu país
de nascimento”. A expressão foi adotada pela colônia
nipo-brasileira para designar aqueles que foram para o
Japão em busca de trabalho.
Em 1990, o Japão passou a permitir a entrada de
descendentes de japoneses para suprir de mão de obra a
indústria do país e, ao mesmo tempo, solucionar o problema dos imigrantes ilegais oriundos de países pobres
da Ásia.
Quase vinte anos depois da abertura da legislação, o número de brasileiros vivendo no Japão chegou a 312 mil. A
recessão econômica enfrentada pelo país a partir de 2008
mudou o cenário para muitos dos milhares de decasséguis. O desemprego no Japão levou a um protecionismo
em relação aos trabalhadores japoneses, que passaram a
ter a preferência para ocupar as poucas vagas de trabalho
disponíveis. Milhares de brasileiros ficaram desempregados, e muitos empreenderam a migração de retorno.
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Atividades
1. Alternativa b.
a. CORRETA.
b. INCORRETA. Não há dados que comprovem o
aumento da taxa de fertilidade feminina. As
mulheres, pelo contrário, estão tendo cada
vez menos filhos.
c. CORRETA.
d. CORRETA.
2. Alternativa b.
a. CORRETA.
b. INCORRETA. Os estados mais beneficiados
pelos programas são aqueles com maior
concentração de pobreza e pouca diversidade nas atividades econômicas.
c. CORRETA.
d. CORRETA.

1. (Ufla-MG) Uma análise da sequência histórica dos censos do Brasil indica
que o censo de 2000 demonstrava um país que se encontrava na chamada fase de transição demográfica, o que, na prática, significava que o país
avançava para taxas de mortalidade e de natalidade mais baixas.
São características da transição demográfica no Brasil, EXCETO:
a) o aumento significativo da população idosa.
b) o aumento da taxa de fertilidade feminina.
c) redução do ritmo do crescimento populacional.
d) queda na taxa de mortalidade infantil.
2. (UFMG) Analise este mapa.

3. Alternativa d.
a. CORRETA.
b. CORRETA.
c. CORRETA.
d. INCORRETA. O crescimento populacional do
Brasil mudou muito ao longo do tempo.

Adaptado de Folha de S.Paulo, 29 mar. 2008. p. A1.

A partir da análise desse mapa e considerando-se outros conhecimentos sobre
o assunto, é INCORRETO afirmar que:
a) a região brasileira de maior homogeneidade socioeconômica é a que apresenta os menores percentuais de benefícios concedidos pelo Governo Federal.
b) o percentual mais elevado de domicílios beneficiados ocorre em Estados
com maior expansão da renda do agronegócio.
c) o mapa evidencia desigualdades que se manifestam entre as regiões geoeconômicas e no interior de cada uma delas.
d) o percentual de domicílios beneficiados é mais alto nas Unidades da Federação que apresentam densidade demográfica mais baixa.
3. (Ufop-MG) Leia os fragmentos de texto a seguir, de Luiz Antônio Oliveira, demógrafo e coordenador do setor de população e indicadores sociais do IBGE.

A população brasileira está envelhecendo em ritmo acelerado e até
2050 quase 30% da população do país terá acima de 60 anos e a expectativa de vida deverá chegar aos 81 anos. Por sua vez, o número de pessoas
entre 0 e 14 anos se encontra em declínio. Com taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição, nascem cada vez menos crianças no país [...].
Em 2008, a esperança de vida de um brasileiro ao nascer é de 72,7
anos, bem maior que no passado – em 1940, era de 45,5 anos. Ou seja,
estamos vivendo 27,2 anos a mais. Se separarmos por sexo, veremos
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Fonte: <http://www.agencia.fapesp.br/>. Acesso em: 6 maio 2010.

Sobre as mudanças na dinâmica demográfica da população brasileira, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A taxa baixa de fecundidade da população brasileira e o aumento gradativo do número de idosos são fatores que interferem na composição da população economicamente ativa – PEA.
b) Entre as razões da diminuição das taxas de natalidade, encontram-se a melhoria nos níveis de educação e de inserção social, as mudanças nos padrões de família e o maior acesso aos métodos anticoncepcionais.
c) Entre as razões que fazem com que a expectativa de vida dos homens seja
menor do que a das mulheres, está a mortalidade de jovens do sexo masculino entre os 18 e 30 anos por causas associadas à violência.
d) O ritmo do crescimento populacional do Brasil é, ainda hoje, igual ao da
década de 1950, fato que, conjugado ao aumento da expectativa de vida,
faz do Brasil um país densamente povoado.
4. (ESPM) Em 2010, o IBGE realiza o Censo Demográfico brasileiro, cuja aferição total só será concluída em 2012. Contudo, a realização dos últimos PNADs
permitem afirmar sobre a população brasileira que nas últimas décadas:
a) as taxas de natalidade e mortalidade caíram e, consequentemente, a de
crescimento vegetativo aumentou.
b) houve um aumento da taxa de mortalidade devido ao envelhecimento precoce da população brasileira.
c) estão em curso os estreitamentos do meio e da base da pirâmide etária e o
alargamento do topo.
d) há uma encruzilhada demográfica motivada pela significativa redução do ingresso ao mercado de trabalho dos jovens entre as décadas de 2010 e 2030.
e) houve um efeito combinado da redução dos níveis da fecundidade e da
mortalidade e do aumento da expectativa de vida.

4. Alternativa e.
a. INCORRETA. Se a taxa de natalidade caiu, o
crescimento vegetativo não aumentou.
b. INCORRETA. Não houve aumento da taxa de
mortalidade, tampouco essa tem relação
com um possível envelhecimento precoce.
c. INCORRETA. Estreitamento da base e alargamento do topo apenas.
d. INCORRETA. Não há relação entre os fatores
apresentados.
e. C ORRETA. A afirmação está certa graças à
melhoria de vida da população brasileira.

População brasileira

que, em 2008, a média de vida para as mulheres está em 76,6 anos e,
para os homens, em 69 anos, uma diferença de 7,6 anos.

5. Alternativa e.
a. INCORRETA. Não corresponde ao que está
apresentado no gráfico.
b. INCORRETA. Não corresponde ao que está
apresentado no gráfico.
c. INCORRETA. Não corresponde ao que está
apresentado no gráfico.
d. INCORRETA. Não corresponde ao que está
apresentado no gráfico.
e. C ORRETA. As regiões Norte e Centro-Oeste
passaram por fenômenos parecidos, uma
vez que são regiões de ocupação tardia em
relação às outras regiões.

5. (Unesp) Analise o gráfico.

Adaptado de IBGE.

A partir da análise dos dados apresentados no gráfico e de seus conhecimentos, é CORRETO afirmar que:
a) a curva populacional da região Nordeste apresenta crescimento acentuado
a partir da década de 1970, superando a da região Sudeste.
b) a região Sul manteve constantes seus índices de crescimento populacional em
todo o período analisado, espelhando um forte fluxo migratório para a região.
c) a curva populacional da região Sudeste, a partir da década de 1980, apresenta um crescimento mais acelerado do que a curva populacional do Brasil.
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6. Alternativa c.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. CORRETA. As frases I, II e III estão corretas.
Apenas a frase IV está incorreta, pois o gráfico sequer trata das regiões brasileiras.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.
7. Alternativa d.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. INCORRETA.
d. CORRETA. As frases I, III e IV estão corretas.
Apenas a frase II está incorreta, pois ela
não condiz com a crítica feita pelo cartunista, na qual se destacam as dificuldades pelo
qual muitos imigrantes passam.
e. INCORRETA.

d) apesar de as regiões Nordeste e Sudeste, na década de 1940, possuírem
números populacionais semelhantes, a curva da região Nordeste supera a
da região Sudeste a partir da década de 1970.
e) as regiões Norte e Centro-Oeste, em todo o período analisado, apresentaram comportamentos próximos em seus números absolutos de população.
6. (UEPB) A queda nas taxas de mortalidade infantil é um bom indicador das
melhorias nas condições de vida de uma população. Com base na análise do
gráfico e em seus conhecimentos podemos concluir:
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL – 2010 (0/ )

00

África

78,9

Ásia

39,3

Brasil

21,8

Oceania

21,6

America Latina
e Caribe

20,3

Europa

7

América do Norte

5

Fonte: IBGE; ONU.

I. Os primeiros resultados do Censo do IBGE em 2010 mostram que a taxa
de mortalidade infantil continua caindo no Brasil, chegando a 21,8 óbitos
para cada mil crianças nascidas vivas. Em 1990 esse número era superior
a 40%. Esse avanço é resultado das políticas públicas voltadas para a saúde da mulher (gestação e parto), como também mudanças no padrão cultural da população de baixa renda em relação ao pré-natal.
II. Apesar dos avanços significativos, o índice brasileiro ainda é elevado se
comparado à América Latina, estamos muito acima dos verificados na Europa e América do Norte.
III. Uma das metas brasileiras estabelecidas pelo Programa de Desenvolvimento do Milênio é a redução da taxa de mortalidade infantil para 15 óbitos para cada mil crianças nascidas com vida até 2015.
IV. Na Região Nordeste, as taxas de mortalidade infantil caíram de tal maneira
que superaram as taxas do Rio Grande do Sul.
Estão CORRETAS:
d) apenas as proposições I e IV.
a) apenas as proposições II e IV.
e) todas as proposições.
b) apenas as proposições I e II.
c) apenas as proposições I, II e III.
7. (UFSM-RS) Observe a figura:
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8. Alternativa c.
a. INCORRETA. A Lei de Responsabilidade fiscal
serve para avaliar os investimentos feitos
pela prefeitura e os valores pagos para cada
serviço ou produto.
b. INCORRETA. Muitas vezes, a divisão municipal é feita completamente dentro da legalidade.
c. CORRETA. O crescimento populacional muitas vezes é um aspecto determinante.
d. INCORRETA. A transição demográfica não
necessariamente tem alguma influência no
surgimento de novos municípios.
e. INCORRETA. A história brasileira não é marcada por movimentos separatistas significativos.

População brasileira

Nas figuras, o cartunista compara o tráfico negreiro com o transporte ilegal de
imigrantes. A comparação do cartunista e os conhecimentos sobre as migrações no mundo revelam que os imigrantes:
I. em situação irregular ficam sujeitos a incertezas e discriminações e acabam por integrar marginalmente a força de trabalho, o que se transforma,
em alguns casos, em escravidão.
II. têm plena cidadania, gozam dos direitos civis, como serviço de saúde, de
educação e de transporte.
III.assumem trabalho pesado com baixa remuneração e vivem em bairros afastados ou nos subúrbios das cidades.
IV. são vítimas de atitudes racistas e/ou de intolerância conhecidas como xenofobia.
Está(ão) CORRETA(S):
c) apenas II e IV.
a) apenas I e II.
e) I, II, III e IV.
d) apenas I, III e IV.
b) apenas III.
8. (UFF-RJ) O espaço brasileiro é marcado por uma grande desigualdade entre
os municípios que compõem cada estado da federação. Se, por um lado, a
criação dos municípios brasileiros tem uma história, por outro, essa criação
também tem sua geografia. O mapa a seguir mostra a malha municipal brasileira e sua evolução no tempo e no espaço.

Mapa dos municípios brasileiros

Mapa dos municípios brasileiros e data de criação – Adaptado de Théry e Mello,
Atlas do Brasil.

Com base no mapa, podem ser destacados dois fatores principais que interferiram diretamente na evolução da malha municipal do País. Assinale-os.
a) Lei de responsabilidade fiscal; redução da importância econômica das metrópoles.
b) Interesses eleitorais emancipacionistas; planejamento autoritário do espaço.
c) Variações na densidade demográfica; direção predominante das frentes
pioneiras.
d) Flutuações dentro da dinâmica econômica; transição demográfica brasileira.
e) Transferências da capital do País; movimentos separatistas e sua repressão.
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Urbanização
O processo de urbanização
Nos últimos duzentos anos, o mundo tem vivido um período de intenso progresso científico
e tecnológico, que na atualidade avançou para
o que se denomina período técnico-científico-informacional.
Os avanços se refletiram na organização do espaço. A cidade sintetiza essas transformações e
inovações, pois é o local onde se instalam as indústrias, os centros comerciais, bancários e financeiros, os prédios, as avenidas e ruas. Em alguns
países é também o local da marginalização social e
da degradação ambiental. Esse é o mundo urbano.
Embora a cidade seja um fenômeno social, econômico e cultural muito antigo, foi no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, que se
iniciou de fato o processo de urbanização.
A Inglaterra foi o primeiro país a desenvolver
esse processo. Em 1850, já apresentava 50% da
população vivendo em cidades. Ainda no século XIX, o processo de urbanização se expandiu
para outros países da Europa Ocidental e para os
Estados Unidos.
Durante o século XIX, especialmente na primeira metade, o número de cidades aumentou,
e também cresceram aquelas que já existiam, a
exemplo de Londres, Paris, Berlim e Nova York.
A urbanização dessas cidades foi rápida e esteve relacionada ao êxodo rural. Naquele momento, a industrialização se desenvolvia plenamente
e seus reflexos também eram sentidos no campo,
que passava a receber máquinas em substituição
aos trabalhadores. As cidades representavam a
possibilidade de emprego para uma grande massa
de camponeses que migravam.
Já na segunda metade do século XIX, os movimentos operários passaram a ganhar força e
reivindicar melhorias trabalhistas e sociais. Gradativamente, as condições insalubres de moradia foram sendo sanadas por políticas públicas
voltadas ao planejamento urbano.

A urbanização nos séculos XX e XXI
Até meados do século XX, a urbanização era
um fenômeno típico dos países desenvolvidos e
industrializados. No mundo subdesenvolvido, a
maioria da população morava no campo.

Em 1940, o Brasil, por exemplo, apresentava
31% de população urbana, taxa semelhante à de
muitos outros países subdesenvolvidos. Em 1950,
Nova York, Londres, Paris e Tóquio destacavam-se
como as cidades mais populosas do mundo.
A partir da segunda metade do século XX, a urbanização expandiu-se para as áreas subdesenvolvidas. Na América Latina, os primeiros países a passar
pelo processo de urbanização foram aqueles onde
a industrialização se acelerou a partir da década de
1950, a exemplo de Argentina, Brasil e México.
Apesar de a industrialização ter sido um fator
importante para a urbanização desses países, o
êxodo rural (migração campo-cidade) foi decisivo para o crescimento demográfico das cidades.
O fenômeno de explosão urbana observado na
América Latina se expandiu nas últimas décadas
do século XX para o sul e sudeste asiático e para a
África Subsaariana.
Atualmente, aproximadamente 3,6 bilhões de
pessoas residem em áreas urbanas.

As metrópoles, as megalópoles e as
megacidades
Outro tipo de aglomeração urbana são as metrópoles. As metrópoles são cidades que dispõem
de grande quantidade de bens e serviços altamente especializados.
As primeiras metrópoles surgiram nos países
desenvolvidos. Londres e Paris eram metrópoles
com grande influência nacional e mundial já no
século XIX. No início do século XX, Nova York
despontava como principal cidade estadunidense.
Quando duas ou mais metrópoles se expandem e
se aproximam umas das outras, formam uma conurbação gigantesca, que é denominada megalópole.
A primeira megalópole, Atlântica, foi formada
no nordeste dos Estados Unidos, ligando a cidade
de Boston a Washington (Boswash). A principal
metrópole dessa megalópole é Nova York.
Existem megalópoles secundárias, ainda em
formação: na costa oeste dos Estados Unidos, entre Los Angeles e São Francisco; no Pacífico, entre
Hong Kong e Seul; e no Brasil, entre São Paulo e
Rio de Janeiro.
No século XX surgiu um novo fato urbano de
destaque: as megacidades, isto é, imensas aglomerações urbanas, com população acima de 10
milhões de habitantes.
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As cidades globais
No final do século XX, surgiu uma nova maneira de
hierarquizar cidades, isto é, de classificar por ordem de
importância algumas cidades que concentram atividades econômicas, políticas e financeiras e que exercem
influência sobre grande parte do mundo. Essa classificação não depende do número de habitantes da cidade,
mas sim da variedade de atividades e serviços de que
ela dispõe.
São cidades consideradas globais (ou mundiais)
aquelas responsáveis pela expansão dos fluxos financeiros e de informação que atingem o mundo todo. Elas
também concentram grande parte das sedes das mais
importantes transnacionais (ou multinacionais), que
atuam nos diferentes continentes. São, portanto, centros nos quais são decididas questões políticas e econômicas que afetam o mundo.
Nova York, Londres e Tóquio são as três cidades
globais de maior importância. Cada uma se situa em
um dos polos centrais da economia mundial capitalista. Em um segundo nível, Paris, Los Angeles, Chicago,
Hong Kong e Cingapura também são centros de decisão. A distribuição das cidades globais mostra com
clareza os três grandes polos econômicos e o grupo de
países da periferia – os países emergentes. Na América Latina, há a aglomeração urbana da Cidade do México e da Grande São Paulo; na Ásia, Seul; e na Europa
Oriental, Moscou.
Cidade global não é o mesmo que megacidade, embora algumas, como Nova York e Tóquio, sejam tanto
cidades globais quanto megacidades, pois têm mais de
10 milhões de habitantes.

Urbanização brasileira
no século XX
Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era um
país agroexportador, de população predominantemente
rural. No final da década de 1930, dois terços dos brasileiros ainda residiam no campo.
Entre os anos de 1950 e 1960, acompanhando o
avanço industrial, houve uma intensa urbanização, que
mudaria as feições geográficas do país – migrações internas, êxodo de trabalhadores rurais, e crescimento
vertiginoso das cidades do Sudeste.

As regiões no processo
de urbanização
A urbanização teve ritmos diferentes nas diversas regiões do país. O Sudeste e o Sul, industrialmente mais
desenvolvidos, apresentaram taxas superiores. O Centro-Oeste teve índices semelhantes aos do Sudeste por

conta da inauguração de Brasília em 1960. O Norte e o
Nordeste, até os dias atuais, são as regiões que apresentam menores percentuais de população urbana (embora
superiores a 50%).
Um dos aspectos mais importantes da modernização
brasileira no século XX foi a formação de uma rede urbana hierarquizada, comandada pelas metrópoles de
São Paulo e do Rio de Janeiro. A antiga economia de
arquipélago, caracterizada por pouca articulação entre
as atividades das diversas regiões, cedeu lugar a uma
crescente integração econômica do país, comandada
pelo Sudeste, polo de indústrias e de serviços.

Urbanização

Em 1950, existiam apenas duas megacidades no
mundo: Nova York e Tóquio. Trinta anos depois, já eram
sete: Tóquio, Nova York, Cidade do México, São Paulo,
entre outras.

A urbanização e as etapas de
industrialização
Até meados da década de 1970, as metrópoles do
Sudeste – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – funcionavam como polos de atração populacional, oferecendo grande quantidade de empregos no
setor secundário (indústria de transformação e construção civil).
Nas décadas seguintes, teve início o processo de
terceirização, em que as metrópoles já saturadas vão
reduzindo os postos de trabalho na indústria e passam a gerar demandas crescentes de serviços.
Acompanhando esse processo, as migrações para o
Sudeste sofreram queda significativa, e cidades médias das demais regiões passaram a atrair pessoas e
empresas.

Os problemas urbanos
O problema da habitação é um dos que mais chamam a atenção, especialmente nas grandes cidades.
Expressiva parcela da população de baixa renda se vê
obrigada a viver em habitações improvisadas e submoradias, como as favelas e os cortiços.
Também chama a atenção no espaço brasileiro a
segregação socioespacial urbana. Há uma convivência entre moradias de alto padrão e submoradias em
espaços exíguos.
O abastecimento das grandes metrópoles – a questão da água – é crítico. O entorno de mananciais e
represas já é bastante ocupado, e o saneamento básico nem sempre é adequado.
A destinação do lixo é também um desafio. Boa
parte dos detritos vai para lixões a céu aberto ou beira de rios. No Brasil, várias doenças associam-se à deposição inadequada do lixo.
Não há soluções fáceis para o caos gerado pelo tráfego excessivo de veículos nas grandes cidades brasileiras. Especialistas dividem a responsabilidade entre
a sociedade – que deseja o automóvel – e o Estado,
que historicamente nunca investiu o necessário em
transportes coletivos.
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Atividades
1. a. O sítio urbano ou localização absoluta é o
terreno sobre o qual a cidade se edifica, podendo ser natural, alterado pela ação humana ou artificialmente produzido.
b. A posição geográfica ou localização relativa
refere-se à situação de determinada cidade
quanto a aspectos externos a ela, inclusive
em relação a outras cidades. A posição geográfica envolve o conteúdo natural e social
tanto das áreas circunvizinhas como daquelas distantes.

1. (UFRJ)

Em uma região ou país, as cidades estão distribuídas de acordo com
várias localizações: junto ao litoral, à beira de rios, em entroncamentos
rodoviários, em sopés de montanhas, entre outras. O conjunto pode nos
dar a impressão de uma distribuição aleatória. Um olhar mais atento,
contudo, revela a existência de padrões de localização. A localização de
cada cidade implica ações que envolvem o sítio e a posição geográfica.
Adaptado de Roberto Lobato Corrêa, 2004.

2. Alternativa e.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. CORRETA. Todas as frases estão corretas.

Com o auxílio dos desenhos:
a) Explique o que é sítio urbano.
b) Explique o que é posição geográfica da cidade.
2. (UFSM-RS) Observe a figura.

Terra, Lygia; Araujo, Regina; Guimarães, Raul Borges. Conexões: Estudos
de Geografia do Brasil. São Paulo: Moderna, 2009. p. 302.
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3. (FGV)

A urbanização - o aumento da parcela urbana na população total - é
inevitável e pode ser positiva. A atual concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem, de fato,
um quadro ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a urbanização.
As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor
oportunidade de se escapar dela.
Situação da População Mundial 2007: desencadeando o potencial de crescimento urbano.
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 2007, p. 1.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto:
a) No mundo contemporâneo, os governos devem substituir políticas públicas voltadas ao meio rural por políticas destinadas ao meio urbano.
b) A urbanização só terá efeitos positivos nas economias mais pobres se for
controlada pelos governos, por meio de políticas de restrição ao êxodo rural.
c) A concentração populacional em grandes cidades é uma das principais causas da disseminação da pobreza nas sociedades contemporâneas.
d) Nos países mais pobres, o processo de urbanização é responsável pelo
aprofundamento do ciclo vicioso da exclusão econômica e social.
e) Os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade da
contribuição das políticas públicas para que eles se realizem.

3. Alternativa e.
a. INCORRETA. A afirmação não condiz com a
ideia exposta no texto.
b. INCORRETA. A afirmação não condiz com a
ideia exposta no texto.
c. INCORRETA. A afirmação não condiz com a
ideia exposta no texto.
d. INCORRETA. A afirmação não condiz com a
ideia exposta no texto.
e. C ORRETA. Os espaços urbanos precisam de
intervenções do Estado para a regulação e a
administração dos diversos interesses envolvidos e para seu funcionamento.

Urbanização

O apelo ambiental, social e econômico do movimento proposto pelo cartaz
reforça que:
I. nas últimas décadas, conheceu uma verdadeira explosão nas taxas de motorização individual.
II. a poluição e os acidentes de tráfego também fazem parte da lista de problemas gerados pelo crescimento intensivo do transporte individual.
III. as estratégias voltadas para reduzir a crise do tráfego urbano concentraram-se na multiplicação de diversas obras, as quais desfiguraram a paisagem urbana, deterioraram áreas residenciais, parques e praças.
IV. novas infraestruturas de circulação geram seus próprios congestionamentos, e o automóvel, ícone da liberdade de deslocamento, torna-se símbolo
das mazelas da vida urbana.
Estão CORRETAS:
c) apenas II e IV.
e) I, II, III e IV.
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
d) apenas III e IV.

4. Alternativa b.
a. INCORRETA. A concentração populacional é
um aspecto marcante da conurbação.
b. C ORRETA.
c. INCORRETA. Não há relação entre conurbação e estrato social, apesar de a maior parte das áreas conurbadas encontrar-se nas
periferias das grandes cidades..
d. INCORRETA. Não é algo relacionado à movimentação, e sim à forma de ocupação do
espaço geográfico.
e. INCORRETA. Não há relação com o espaço
agrário rural ou com a população rural.
5. Alternativa c.
a. INCORRETA. Metropolização é outro processo.
b. INCORRETA. Macrometropolização é outro
processo.
c. CORRETA. Rede urbana é o nome dado a esse fenômeno de hierarquização do espaço
geográfico.
d. INCORRETA. Termo relacionado ao espaço
agrário.
e. INCORRETA. Chama-se conurbação o processo em que o espaço urbano ultrapassa limites
dos municípios envolvidos. Nesses casos,
uma rua e uma avenida, por exemplo, são os
limites municipais. Eles só podem ser percebidos por meio de mapas porque não há nada
que revele a divisão; a área urbana é contínua.

4. (UFRR) A urbanização acentuada está aumentando o tamanho das cidades,
mas principalmente o das cidades médias, grandes (com mais de 1 milhão de
pessoas) e as megacidades (com mais de 10 milhões de habitantes). Atualmente, há a tendência à conurbação. Por conurbação entende-se:
a) toda sede de município e de distrito, não importando a concentração de
moradores no local;
b) a união física entre cidades vizinhas, criando áreas de concentração econômica e de população;
c) a área na qual a população pobre se concentra por ser expulsa da região
central;
d) o movimento populacional sazonal, que ocorre em certos períodos do ano
e sempre se repete;
e) em geografia, conurbação é sinônimo do crescimento da população que
mora nas cidades e distingue essa população da que vive em áreas rurais.
5. (UFMA) O nível de influência que algumas cidades exercem sobre outras e
sobre as zonas rurais em um estado, macrorregião e/ou país é:
a) metropolização.
c) rede urbana.
e) conurbação.
b) macrometropolização. d) rurbanização.
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6. Alternativa c.
a. INCORRETA. Na Idade Média sequer havia o
conceito de produtos manufaturados.
b. INCORRETA. O índice de urbanização não está associado à pobreza e à criminalidade.
c. CORRETA. Nas cidades brasileiras esse fenômeno é cada vez mais comum.
d. INCORRETA. O IDH nada tem a ver com o
grau de urbanização.
e. INCORRETA. O espaço urbano tem relação
estreita com o espaço agrário: o campo fornece alimentos para as cidades, que por sua
vez oferece tecnologia para a população rural, etc.
7. Alternativa e.
a. INCORRETA.
b. INCORRETA.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. CORRETA. Todas as afirmações estão corretas.

6. (UFT-TO)

Fonte: <http://desvendandoageografia.blogspot.com>. Acesso em: 19 set. 2011.

A cidade é uma realização humana, produto e obra, por isso tem a
dimensão do movimento da vida humana. A cidade, através do trabalho
humano, transforma-se constantemente e, como decorrência, modifica a
vida do cidadão, seu cotidiano, suas perspectivas, desejos e necessidades,
redefinindo as formas de apropriação e o modo de reprodução do espaço.
Carlos, Ana Fani A. A cidade. São Paulo: Contexto, 1994. Adaptado.

O fenômeno da verticalização representado pela charge é um componente de
destaque na fase atual da urbanização brasileira, onde são constatadas mudanças nos usos, valores, desejos e percepções do espaço urbano. Sobre a cidade é CORRETO afirmar que:
a) as cidades mais antigas do mundo surgiram na Idade Média, em decorrência
do desenvolvimento das primeiras manufaturas e da atividade comercial.
b) há uma relação direta e proporcional entre os índices de pobreza, urbanização e criminalidade de um município ou região.
c) as recentes transformações urbanas implicam um aprofundamento do processo de segregação socioespacial que, dentre outros fatores, pode ser
agravado pela violência urbana.
d) o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) revela a posição ocupada
por uma cidade no ranking da urbanização brasileira e o grau de violência existente na cidade.
e) o crescimento das cidades e o avanço alcançado na distribuição e comercialização dos produtos contribui para reduzir a importância do campo e
da produção agrícola brasileira.
7. (Ufal) Sobre o tema “Urbanização”, analise as afirmações a seguir.
01. A partir do final do século XIX, houve nos países desenvolvidos um processo de suburbanização da população de maior poder aquisitivo, que
procurava distanciar-se das concentrações populacionais e industriais
e dos problemas ambientais dos centros urbanos.
02. A partir da década de 1950, houve uma ampliação considerável da superfície ocupada pelas cidades nos países subdesenvolvidos, num ritmo
muito mais intenso do que o verificado nos países onde a urbanização
acontecera há mais tempo.
03. Toda cidade é uma forma de organização complexa, do ponto de vista socioespacial, pois seu desenvolvimento depende da infraestrutura administrativa, cultural e tecnológica.
04. A cidade surgiu com as primeiras civilizações da Antiguidade, mas foi a
partir da Revolução Industrial que surgiu o maior desenvolvimento urbano de toda a História da humanidade.
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c) 1, 2 e 4, apenas.
d) 2, 3 e 4, apenas.

e) 1, 2, 3 e 4.

8. (PUC-RS)
Nas economias modernas, o mundo rural é amplamente conectado ao mundo
urbano. Critérios para distinguir o urbano do rural precisam ser definidos, nos
diferentes países, por normatizações e legislações específicas.
Contemplando essa complexidade, afirma-se:
I. No Brasil, são consideradas áreas urbanas as sedes dos municípios ou distritos municipais, independente do número de habitantes.
II. Em 2010, pela primeira vez na história, o número de pessoas vivendo em
áreas rurais foi igual ao número de pessoas que vivem em áreas urbanas
no Planeta.
III. O crescimento e o processo de ocupação e organização das cidades é resultado do fenômeno conhecido por êxodo rural, ou seja, da migração urbano-rural.
IV. Muitos países desenvolvidos adotam critérios funcionais para separar o
urbano do rural, só definindo como cidades as áreas que possuem infraestrutura e equipamentos coletivos – escolas, postos de saúde, agências bancárias, etc.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e II.
c) II e III.
e) II, III e IV.
b) I e IV.
d) III e IV.

8. Alternativa b.
a. INCORRETA.
b. CORRETA. Apenas as frases I e IV estão corretas. A frase II está incorreta pois, já na
década de 1970, a população urbana era superior à população rural. A frase III também
está incorreta: o êxodo rural é um fenômeno de migração do campo para a cidade, e
não o contrário.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.

Urbanização

Está(ão) CORRETA(S):
a) 4, apenas.
b) 1 e 2, apenas.

9. Entre as atividades que devem se expandir na
cidade do Rio de Janeiro estão: turismo e atividades de entretenimento; serviços qualificados e de gestão de negócios; e serviços avançados de pesquisa e desenvolvimento.
10. Alternativa b.
a. INCORRETA. O crescimento populacional em
áreas urbanas é maior.
b. CORRETA. As grandes empresas e organizações geralmente têm sede ou escritórios
nas grandes cidades.
c. INCORRETA. A população do país não se concentra nas regiões citadas.
d. INCORRETA. Esse fenômeno não é exclusivo
de países pobres.

9. (UFRJ)

O Arco Rodoviário Metropolitano ligará o Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro ao Porto de Itaguaí, contornando o município do Rio de Janeiro e facilitando o escoamento da produção da orla oriental da baía da Guanabara.
O projeto de construção do Arco visa a atrair a atividade industrial da metrópole para o seu entorno.
Cite duas atividades que devem se expandir na cidade do Rio de Janeiro em
virtude da reorientação espacial das indústrias na região metropolitana.
10. (UFV-MG) Alguns países subdesenvolvidos, como Uruguai, Chile, Argentina
e Peru, apresentam um fenômeno conhecido como primazia urbana ou macrocefalia.
Com relação ao processo de primazia urbana ou macrocefalia, é CORRETO
afirmar que:
a) o crescimento populacional nas áreas urbanas é inferior ao aumento da
população nas áreas rurais.
b) a localização e o comando das atividades econômicas concentram-se nas
grandes cidades.
c) a população do país concentra-se nas pequenas e médias cidades com economia agrícola.
d) esse fenômeno ocorre apenas nos países pobres, consequência da urbanização tardia.
145

TCG_VU_LA_CADERNO_REVISAO_140A145.indd 145

28/02/14 10:39

Globalização e geopolítica
Globalização e imperialismo
A globalização pode ser considerada a partir
de, pelo menos, dois pontos de vista: como um
fenômeno novo e espontâneo, uma aceleração
da economia capitalista decorrente do enorme
avanço dos transportes e das tecnologias de
informação, que encontrou um ambiente político favorável após a desintegração do bloco socialista, no começo da década de 1990; ou como
uma nova roupagem do velho processo de imperialismo que, ao longo dos últimos séculos, sofreu avanços e retrocessos.

A ascensão dos Estados Unidos
como potência hegemônica
Após a sua independência, em 1776, os Estados Unidos empreenderam uma grande expansão
territorial, estendendo-se do oceano Atlântico até
o oceano Pacífico, cuja costa foi conquistada em
meados do século XIX. No fim desse século, os
EUA conquistaram o arquipélago do Havaí e compraram o Alasca da Rússia (1867).
No século XX, o rumo das relações internacionais favoreceu muito os EUA. A eclosão da Primeira
Guerra Mundial representou sua primeira oportunidade de envolvimento em disputas no continente europeu. No segundo conflito mundial (1939-1945), os EUA, inicialmente neutros, declararam
guerra ao Eixo (Alemanha, Itália e Japão). A Segunda Guerra Mundial pôs fim à hegemonia mundial
das potências europeias. Aos poucos, as antigas colônias foram conquistando independência e abrindo caminho para a influência e para as empresas
estadunidenses.
Os Estados Unidos envolveram-se em diversas
guerras após 1945, tanto para deter a expansão de
regimes socialistas quanto para impor seus interesses estratégicos e econômicos. Entre as principais intervenções, destacam-se a Guerra da Coreia
(1950-1953); a Guerra do Vietnã (1962‑1973); a
primeira Guerra do Golfo, contra o Iraque (1991);
a intervenção militar no Afeganistão (2001), e a
ocupação militar do Iraque (2003).
O imperialismo estadunidense assume também
uma dimensão cultural com a exportação de filmes, músicas, livros, expressões, roupas, calçados, entre outros itens, para o mundo todo.

O capitalismo impera globalmente
após 1991
Com o fracasso da economia socialista e da
União Soviética, não restaram grandes alternativas à maioria dos países, a não ser realizar reformas econômicas liberalizantes.
As principais medidas adotadas pelos países
nesse sentido foram a redução do protecionismo comercial, permitindo a entrada de produtos importados; o ingresso na Organização Mundial do Comércio (OMC), com a adoção de suas
regras; a permissão de entrada de empresas e capitais estrangeiros, sob o risco de boicote dos produtos nacionais no mercado externo; e a adoção
de medidas sugeridas por organismos internacionais como o Banco Mundial e o FMI – caso contrário, haveria dificuldades em obter empréstimos
indispensáveis ao desenvolvimento interno.

Movimentos antiglobalização
Desde a falência dos regimes socialistas que vigoraram até os anos 1990, os movimentos anticapitalistas tomaram rumos diferenciados.
Muitos ativistas concentram-se em aspectos
como a cultura e o meio ambiente, julgando não
haver uma alternativa viável à economia de mercado. Outros defendem o socialismo, em bases diferentes daquelas adotadas pela antiga União Soviética. Há também os que propõem governos
centralizados e nacionalistas, porém capazes de
conviver com a iniciativa privada. De qualquer
maneira, a globalização consolidou novas formas
de ativismo, compatíveis com o aumento da interdependência econômica entre os países.

O Fórum Social Mundial
Principal reunião de movimentos antiglobalização, o Fórum Social Mundial (FSM) surgiu em
Porto Alegre, em 2001. Seu objetivo central era
estabelecer um espaço de oposição ao Fórum
Econômico Mundial de Davos, na Suíça, em
que os líderes dos países capitalistas costumam
debater os rumos da economia internacional.
Desde então, o FSM tem realizado atividades anuais. As principais críticas e sugestões que
normalmente são debatidas no evento coincidem com as propostas e as demandas dos movimentos antiglobalização que ocorrem em todo
o mundo.
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Durante a Segunda Guerra Mundial, várias empresas
civis estadunidenses passaram a produzir equipamentos
militares no que ficou conhecido como esforço de guerra. Com o fim do conflito e o início da Guerra Fria, a
venda de armamentos tornou-se um dos pontos centrais
para as potências bélicas. Os Estados Unidos vendiam
armamentos para várias partes do globo com o argumento de que os países precisavam se armar para se defender
da expansão da União Soviética.
Os chamados gastos de defesa, ou seja, os gastos para
compra de armamentos e manutenção das Forças Armadas, chegam a ser superiores, muitas vezes, aos gastos com saúde ou educação.
Não é só da venda legal de armamentos que a indústria bélica obtém os seus lucros. Ela se beneficia também do comércio ilegal. O tráfico de armas tem sido um
dos ramos do crime organizado mais lucrativos do globo, assemelhando-se ao tráfico de drogas.
Armas de destruição em massa
Com o desenvolvimento da tecnologia bélica, algumas armas passaram a ter o poder de matar, em uma
só utilização, um grande número de pessoas. Essas armas ficaram conhecidas como armas de destruição em
massa (ADM) e seu uso é condenado internacionalmente. Além das armas nucleares, são consideradas
ADMs as armas químicas e as biológicas.

O poder nuclear: a produção de
energia e armamentos
A energia nuclear pode ser utilizada para fins pacíficos ou militares. Nas usinas nucleoelétricas, é utilizada
para movimentar turbinas ligadas a um gerador de energia elétrica.
Já os armamentos nucleares, ao serem detonados, liberam grande quantidade de energia proveniente da fissão nuclear, capaz de destruir tudo à sua volta. A URSS
desenvolveu sua bomba atômica em 1949, sendo seguida por Inglaterra (1950), França (1960), China (1964)
e Israel (década de 1960). Esses países formaram o chamado “clube militar”.
Na década de 1970, a Índia entrou para o clube militar ao desenvolver sua bomba atômica. E na década de
1980 foi a vez do Paquistão.

O tratado de não proliferação nuclear
Em 1970, foi assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), cujos objetivos eram
impedir maior disseminação de armas nucleares e parar
a corrida armamentista entre EUA e URSS. Em 2002, o
tratado foi ratificado por 188 países, incluindo as cinco maiores potências nucleares: Estados Unidos, Rússia,
Reino Unido, França e China. As potências comprometeram-se a não transferir armas nucleares para ninguém,
nem ajudar qualquer país a adquiri-las.

Índia, Paquistão e Israel recusaram-se a assinar o
acordo. Israel sempre negou possuir arsenal nuclear.
Países que possuem armamento nuclear
País

Número de ogivas

Rússia

7 200

Estados Unidos

5 736

França

300 a 350

China

250 a 320

Reino Unido

180 a 200

Israel

100 a 200

Paquistão

40 a 70

Índia

50

Coreia

5 a 12

Fonte de pesquisa:
UOL Notícias, 18 maio
2010. Internacional.
Disponível em: <http://
noticias.uol.com.br/
internacional/ultimasnoticias/2010/05/18/
proeminenciainternacional-do-brasilnao-depende-mais-delula-dizem-analistas.
htm>. Acesso em: 20
jan. 2014.

Globalização e geopolítica

A indústria de armamentos

A geopolítica do conhecimento: a
produção de ciência e tecnologia
Possuir tecnologia é uma vantagem econômica, mas
também geopolítica.
A produção do conhecimento tecnológico é fruto
de toda a sociedade, e não apenas da genialidade de
um indivíduo. Assim, o conhecimento pode ser considerado um bem de toda a humanidade, e não apenas
de alguns.
Como grande parte das inovações está concentrada nos países industrializados, estes obtêm vantagens econômicas e geopolíticas em relação aos demais.
A inovação tecnológica normalmente está ligada aos
laboratórios de grandes empresas, às universidades,
aos institutos de pesquisa e às pequenas empresas empreendedoras.
As vantagens da tecnologia nem sempre estão acessíveis a toda a população, e a ideia de que ela pode resolver todos os problemas também se mostra equivocada.

A indústria farmacêutica e a saúde mundial
As mais recentes descobertas da ciência possibilitam
a elaboração de novos remédios, mas estes costumam
custar muito mais caro do que os que já estão no mercado há algum tempo. Além disso, há, em muitos casos,
a formação de cartéis. No início dos anos 2000, após
uma onda de fusões e aquisições, as dez maiores empresas farmacêuticas passaram a dominar 50% do mercado
mundial de medicamentos, diminuindo a concorrência
e facilitando esquemas de preços combinados.
Anualmente, a indústria farmacêutica despende muito dinheiro para fomentar a pesquisa de novos medicamentos. A propriedade intelectual é protegida pela lei
de patentes, segundo a qual todos os consumidores devem pagar por essas inovações.
Alguns poucos países, como o Brasil, em nome do interesse de toda a sociedade, aprovaram leis que quebram
as patentes e autorizam a produção de medicamentos
genéricos para enfermidades.
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No entanto, muitos países não têm força política para
enfrentar as empresas detentoras das patentes de remédios e, portanto, não aprovam leis que quebrem as patentes de interesse. Além disso, não possuem capacidade
econômica para produzir seus próprios medicamentos.

As grandes potências globais
Os Estados Unidos
Quando se compara o volume da economia estadunidense com o das economias de mais de 190 países do
mundo, os números sempre impressionam: os EUA ainda detêm cerca de 25% da riqueza do planeta. Os interesses econômicos, políticos e estratégicos estadunidenses estão pelo mundo inteiro.
O gasto militar anual dos EUA equivale praticamente a 40% da soma dos gastos de todos os países do
mundo. Em 2010, esse gasto foi de aproximadamente
698 bilhões de dólares, o que corresponde a cerca de
4,8% do PIB total do país.

Oriente Médio: a presença dos EUA
Desde a Guerra Fria (1947-1991), os EUA tentam impor seus interesses econômicos e geopolíticos ao Oriente
Médio, que abriga cerca de dois terços das reservas conhecidas de petróleo. Nesse âmbito, alguns países da região
são de particular importância, como Israel, aliado político e militar dos EUA; Iraque, invadido por tropas estadunidenses em 2003, sob forte oposição da comunidade
internacional; Irã, principal inimigo dos EUA na região
desde o triunfo da Revolução Islâmica, em 1979; e o Afeganistão – invadido por tropas estadunidenses em 2001,
o país ainda abriga grupos extremistas, como o Talibã.

Mudança de rumo após 2001
Nos anos 1990, a supremacia dos EUA nos campos
econômico, político, militar e tecnológico foi total.
No fim da década, já surgiam sinais de corrosão desse
quadro de otimismo. Cresciam os déficits comerciais
(importavam mais do que exportavam) e as despesas
militares subiam em escala preocupante.
Os atentados de 11 de setembro de 2001 provocaram
uma escalada nos gastos militares. Em resposta aos ataques do grupo terrorista Al Qaeda, o país empreendeu
intervenções bélicas no Afeganistão (2001) e no Iraque
(a partir de 2003). Essas ações implicaram gastos gigantescos que comprometeram, em grande parte, a saúde
financeira do país e justificaram mudanças significativas
em sua política interna e externa.

A China
O “socialismo de mercado”
Até a década de 1970, a China era um país praticamente fechado para o mundo. Mao Tsé-tung, o líder da
revolução comunista de 1949, estabeleceu uma economia comandada quase integralmente pelo Estado, seguindo, a princípio, o modelo soviético.

Em 1978, dois anos após a morte de Mao Tsé-tung, o
Partido Comunista Chinês surpreendeu o mundo com
o anúncio de reformas econômicas de mercado. Foi um
apelo irresistível para milhares de empresas estadunidenses, europeias e japonesas. Capitalistas de várias
partes do mundo perceberam que poderiam dispor do
maior contingente de mão de obra (barata e altamente
disciplinada) do planeta, além de carga tributária irrisória e energia subsidiada.
Apesar de toda a riqueza que se vê nas grandes cidades industriais do leste, a China ainda tem milhões
de pobres, sobretudo nas regiões rurais. Mas esse quadro social não impede que o país exerça uma influência
mundial crescente.

O conflito do Tibete
Encravado na fronteira da China com a Índia e o Nepal, o Tibete já foi um país independente, entre 1912 e
1950. Pouco depois do triunfo da Revolução Comunista, em 1949, o governo chinês o incorporou, transformando-o numa província. Nas últimas décadas, Pequim
tentou, por meio de investimentos na região, atenuar o
sentimento nacionalista dos monges budistas do Tibete,
mas não obteve sucesso.

Hong Kong, Macau e Taiwan
Hong Kong foi cedida aos britânicos, em 1848, de
acordo com o Tratado de Nanquim, assinado entre China e Grã-Bretanha em 1842. No fim de 1997, Hong
Kong foi devolvida à China, sob a condição de uma autonomia (exceto em questões de segurança e política externa) por cinquenta anos.
O território de Macau, que era controlado por Portugal desde o século XVI, situa-se no sudeste da China.
Macau foi reintegrado a este país em 1999, em bases semelhantes às do acordo de Hong Kong.
A ilha de Taiwan, ou Formosa – pertencente à China até 1949 –, com a proteção militar dos EUA, em
plena Guerra Fria, desenvolveu-se economicamente
como um país independente. Mas a China não aceita
a soberania política de Taiwan, considerada uma “província rebelde”.
Uma lei estadunidense ainda em vigor obriga os EUA
a defender o país em caso de um ataque militar chinês. Apesar das ameaças recíprocas, o continente e a
ilha mantêm relações comerciais e financeiras.

Os parceiros comerciais da China
O crescimento a taxas de cerca de 10% ao ano faz
com que a economia chinesa tenha uma grande demanda por matérias-primas. Essa situação levou a
diplomacia chinesa a se mover em muitas direções,
estabelecendo relações com países como Brasil, Venezuela, Sudão, países do golfo Pérsico e do golfo da
Guiné. Nos anos 1980, a China começou a investir no
continente africano, intensificando suas relações comerciais a partir da década de 2000.
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O país passou por grandes transformações após a
abertura, em 1853, de seus portos ao comércio exterior,
sob forte pressão dos EUA.
No período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial (entre 1910 e 1945), o Japão desenvolveu uma política expansionista e militarmente agressiva. As ambições
imperialistas conduziram o país a uma associação com a
Alemanha nazista e a Itália fascista, constituindo o Eixo,
um dos dois blocos de forças que se enfrentariam no segundo conflito mundial.
As conquistas territoriais resolveram temporariamente as carências de espaço e recursos naturais. Mas,
com a guerra, em 1945 o Japão acabou sendo vítima
do único ataque com bombas atômicas da história
(lançadas pelos EUA nas cidades de Hiroshima e de
Nagasaki) . As explosões forçaram a rendição do país.
Em 1946, o governo de ocupação militar impôs ao Japão uma Constituição democrática e um regime parlamentarista. Entre 1947 e 1950, o Japão recebeu dos
EUA uma ajuda de 2 bilhões de dólares, impulsionando, assim, a sua economia.

As décadas de 1960 a 1990
Na década de 1960, a economia japonesa cresceu em
ritmo superior à dos países europeus e dos EUA. Até então, os produtos japoneses eram considerados de qualidade inferior, porém com preços imbatíveis. Nos anos
1970, o Japão tornou-se o segundo país mais industrializado do mundo, perdendo, como potência econômica,
apenas para os Estados Unidos.
Nos anos 1980, o crescimento japonês passou a incomodar os EUA. Veículos das montadoras japonesas
ganhavam a preferência de uma parcela expressiva dos
consumidores estadunidenses, e as multinacionais japonesas projetavam-se em regiões anteriormente dominadas por empresas dos EUA.

A década de 2000
A partir de 2003, a concorrência internacional impôs
uma redução crescente dos custos de produção, e os
conglomerados japoneses perderam espaço para as potências emergentes da Ásia. A crise financeira dos EUA
em 2008-2009 reduziu ainda mais as exportações do Japão, mas o país não deixou de contar com sua força tecnológica para se impor no cenário mundial.

A União Europeia (UE)
A integração dos países europeus em uma união monetária criou uma considerável força econômica, capaz
de enfrentar a concorrência dos Estados Unidos, do Japão e dos países emergentes.

Entretanto, o atual poder econômico da União Europeia (UE) não se traduz em poder militar. A Europa Ocidental, desde o fim da Segunda Guerra Mundial,
conta com a proteção dos EUA. Inseridos na Otan, pacto militar dos países ocidentais, os europeus se acomodaram quanto aos investimentos em armas. Comparada
aos EUA, à Rússia e à China, a União Europeia é militarmente muito acanhada.

Globalização e geopolítica

O Japão

O futuro da União Europeia
Quando se observa a história mundial nos séculos
XIX e XX, logo se constata que os europeus foram protagonistas dos principais acontecimentos geopolíticos,
exercendo grande influência em todo o mundo. As
guerras mundiais e a Guerra Fria tiveram como palco
principal o território europeu.
O século XXI, todavia, parece estar deslocando os
polos de poder para outras regiões.
O avanço da concorrência econômica no mundo globalizado gerou sérios problemas para a economia da
UE: os custos de produção tornaram-se muito elevados
no continente e o envelhecimento da população reduziu bastante a oferta de mão de obra para as empresas.
Uma Europa rica, mas quase estagnada, terá de lidar
com esses problemas nos próximos anos. Mais do que
isso, terá de decidir se acolhe com dignidade os milhões
de imigrantes que ali vivem e que formam uma força de
trabalho capaz de impulsionar a economia numa época
de feroz concorrência internacional.

As potências regionais
Apesar das distorções sociais e econômicas advindas
da globalização, um exame da década de 2000 mostra
que o peso relativo dos países emergentes na dinâmica
das potências mundiais aumentou.
A sigla Bric consagrou-se definitivamente. Ela se refere
aos quatro países emergentes de maior expressão populacional e territorial, aqueles que, por seus grandes recursos produtivos, passaram a interferir com maior intensidade na dinâmica global: Brasil, Rússia, Índia e China.1
O Bric já demonstrou que tem força econômica capaz
de impor seus interesses no cenário global. Brasil, Rússia, Índia e China dispõem de consideráveis recursos
econômicos, humanos e naturais. Organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, já acatam muitas proposições desses quatro países. Para o Brasil, um
alerta vem da Ásia e de seus milhões de cientistas, médicos e engenheiros: a educação ganhou mais do que nunca uma importância estratégica e decisiva para o sucesso
econômico de uma nação. Dos países do Bric, o Brasil é
o que menos investe no setor educacional.
1

Em 2011 a África do Sul passou a integrar o grupo, formando o
Brics.
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Atividades
1. Alternativa b.
a. INCORRETA.
b. CORRETA. Apenas as frases II e III estão corretas. A frase I está incorreta porque não há
um direcionamento exclusivo para países periféricos. A frase IV também está incorreta
porque não são as desigualdades que fortalecem os mercados nacionais ou que promovem a desintegração de blocos econômicos.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.
2. Alternativa e.
a. INCORRETA. O neoliberalismo não fortaleceu
empresas estatais.
b. INCORRETA. O Estado nacional não perdeu
força da forma como foi apresentado.
c. INCORRETA. Não se pode afirmar que são regulados dessa maneira, por se tratar de uma
questão ligada à soberania de cada país.
d. INCORRETA. Não foi alicerçada na moeda
única.
e. CORRETA. Cada vez mais os conhecimentos
científicos estão sendo direcionados para o
desenvolvimento de novos produtos.

1. (UFS-SE) O mapa a seguir representa um fenômeno da sociedade contemporânea: a globalização.

Disponível em: <http://mundosemfronteirasv.blogspot.com/2010/11/
globalizacao-estandarizacao-e.html>. Acesso em: 7 jul. 2011.

Em relação ao processo de globalização, leia as afirmativas abaixo.
I. As empresas multinacionais, sediadas nos países centrais, direcionam investimentos para os países periféricos em busca de novos consumidores
para seus produtos, diminuindo a interdependência entre os mercados.
II. O processo produtivo industrial pode ocorrer de forma fragmentada, permitindo que as multinacionais estabeleçam a divisão das etapas de produção e montagem de uma mercadoria em filiais espalhadas pelo mundo.
III. A interdependência entre os mercados financeiros e a utilização de novas
tecnologias de informação possibilitam a circulação do capital de um lugar
para outro, em curtíssimo tempo.
IV. As relações desiguais entre países centrais e países periféricos provocam
o fortalecimento dos mercados nacionais e a desintegração dos blocos
econômicos regionais.
Estão CORRETAS apenas as afirmativas:
a) II e IV.
c) I e IV.
e) I e III.
b) II e III.
d) I e II.
2. (UFPA) O período da globalização é marcado por ações políticas entre nações
para implantação de sistemas técnicos e condições territoriais que possibilitaram circulação de mercadorias, bens e serviços com maior fluidez e sem
grandes obstáculos. Sobre esse período é CORRETO afirmar:
a) As condições políticas para globalização foram criadas com a predominância de orientações neoliberais nos países da Europa, da América e da Ásia,
que reestruturaram o Estado, fortalecendo empresas estatais, ampliando direitos trabalhistas e protegendo mercados e setores da economia de investidores internacionais.
b) Acordos políticos na Europa, sobretudo após a queda do socialismo no Leste Europeu, permitiram a formação da Federação dos Estados Europeus, a
construção do Parlamento Europeu e de uma cidadania europeia constitucionalmente definida. Isso tudo revela que, no período da globalização, o
estado nacional cede espaço ao plurinacional.
c) Caminhamos para a realização da unicidade normativa, isto é, cada
vez mais as nações latino-americanas se adéquam de forma irrestrita
às legislações impostas por centros europeus e norte-americanos que
decidem sobre a economia e a política mundiais. Assim, serviços como
educação, saúde, comunicação e transportes, além de políticas como a
previdenciária, são regulados segundo determinações exógenas ao país.
d) A economia europeia fortaleceu-se no período da globalização. Alicerçada
na moeda única, na produção industrial e na dinâmica agrícola, a econo-
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3. (UFSCar-SP) Com a globalização, as novas estratégias político-econômicas
redefiniram as relações capitalistas no mundo. A criação de blocos supranacionais simplificou a circulação de mercadorias entre países-membros. Três
países representantes da União Europeia, que recentemente reativaram empréstimos de emergência com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para
enfrentarem a recente crise financeira mundial são:
a) Islândia, Malta e Albânia.
d) Irlanda, Grécia e Portugal.
b) Noruega, Alemanha e Espanha.
e) Croácia, Bulgária e Letônia.
c) Suíça, Polônia e Itália.
4. (ESPM) Seguem abaixo indicadores de quatro países emergentes em seus
respectivos mapas.

3. Alternativa d.
a. INCORRETA. Esses países não reativaram
empréstimos com o FMI.
b. INCORRETA. Esses países não reativaram
empréstimos com o FMI.
c. INCORRETA. Esses países não reativaram
empréstimos com o FMI.
d. CORRETA. Irlanda, Grécia e Portugal passaram por uma séria crise, com alto índice de
desemprego e grandes impactos em suas
economias.
e. INCORRETA. Esses países não reativaram
empréstimos com o FMI.

Globalização e geopolítica

mia grega é uma das que mais cresce e se destaca por ter passado incólume pela crise financeira que assolou o mundo a partir de 2008.
e) A técnica, a ciência e a pesquisa aplicada tornaram-se grandes forças produtivas do mundo globalizado, capazes de produzir objetos técnicos de
vida útil reduzida. Patrocinadas pela iniciativa pública e privada, elas envolvem o planeta e criam condições para produção e disseminação da sociedade de consumo.

4. Alternativa a.
a. C ORRETA. Corresponde aos dados apresentados levando em consideração o total de
importações e exportações.
b. INCORRETA. O maior déficit foi o da Índia.
c. INCORRETA. Impossível se avaliarmos o IDH.
d. INCORRETA. O melhor saldo comercial é o do
Brasil.
e. INCORRETA. Não há dado que justifique tal
afirmação.

Observe-os e indique a alternativa CORRETA.
a) Apenas o Brasil apresenta superávit comercial.
b) O México apresenta o maior déficit comercial.
c) Comparativamente, a Índia é o país que apresenta a melhor qualidade de vida.
d) A Turquia apresenta o melhor saldo comercial.
e) O Brasil apresenta a maior renda per capita.
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Conflitos mundiais
A reunificação da Alemanha
Ao final da década de 1930, a Alemanha uniu-se à Itália e ao Japão, formando os países do Eixo.
Em 1939, os três países deflagraram a Segunda
Guerra Mundial, oficialmente encerrada em setembro de 1945. Antes disso, em fevereiro de
1945, houve a rendição alemã.
Em julho de 1945, em Potsdam, uma nova reunião decidiu o destino da Alemanha. Três das zonas militares, situadas na porção ocidental, ficariam sob a administração dos Estados Unidos, do
Reino Unido e da França. A porção oriental ficaria
sob a administração da União Soviética.
Em 1949, as três zonas de ocupação militar
ocidentais se fundiram, constituindo a República Federal da Alemanha (RFA ou Alemanha Ocidental), que passou a ser tutelada pelos Estados
Unidos. A parte oriental, sob tutela soviética, deu
origem à República Democrática Alemã (RDA
ou Alemanha Oriental). Na porção oriental, Berlim – a capital da antiga Alemanha – também foi
dividida em duas partes (Ocidental e Oriental).
Berlim Ocidental, integrante da RFA, tornou-se
um enclave capitalista em território comunista.

As duas Alemanhas
As duas partes da Alemanha passaram a apresentar processos de reconstrução diferentes. Entre
1945 e 1948, cerca de 9 milhões de alemães orientais partiram rumo ao lado ocidental. A URSS solucionou esse problema com a construção, em
1961, do muro que durante quase três décadas
dividiu a cidade de Berlim, pondo fim ao movimento migratório.
A partir da década de 1970, as duas Alemanhas
estreitaram suas relações comerciais. Na década
seguinte, o enfraquecimento da União Soviética
e dos regimes socialistas da Europa Oriental estimulou os alemães a derrubar o Muro de Berlim
(novembro de 1989), iniciando-se assim o processo de reunificação da Alemanha.

Os conflitos da ex-Iugoslávia
Os Bálcãs, região situada no sudeste da Europa
entre os mares Adriático e Mediterrâneo, são ocupados por Grécia, Bulgária, Albânia, Macedônia,

Montenegro, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovênia e Kosovo.
Historicamente, a região esteve sob o domínio
dos impérios Turco-Otomano e Austro-Húngaro.
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro perdeu a Bósnia-Herzegovina, a Croácia e a Eslovênia. Em 1919, esses territórios e Montenegro passaram a constituir um
reino dominado pela Sérvia, que anexara a Macedônia e o Kosovo. Em 1929, esse reino passou
a ser a Iugoslávia, de grande diversidade étnica e
religiosa.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi invadida pelos alemães. Terminada a guerra, em 1945 o croata Josip Broz Tito, comandante do movimento de resistência à invasão nazista,
assumiu o governo e instaurou um regime comunista. Surgiu, assim, a República Popular Federal
da Iugoslávia.
Após a morte de Tito, as diferenças étnicas e
religiosas passaram a criar tensões na região, precipitando a desintegração da Iugoslávia. Em
1991, a Eslovênia foi a primeira república a proclamar a independência.
Ainda em 1991, a Croácia também declarou
sua independência e parte de seu território foi invadida por milícias e tropas sérvias que iniciaram
uma guerra civil, controlada em 1992 por tropas
da ONU.
No território bósnio desenvolvia-se uma guerra é tnico-religiosa entre croatas (católicos), sérvios
(cristãos ortodoxos) e bósnios (muçulmanos). Foi
necessária a intervenção aérea da Otan e dos Estados Unidos para obrigar as partes a negociar acordos de paz, assinados em 1995. O balanço final
dessa guerra chegou a 250 mil mortos e centenas
de milhares de refugiados.
Por fim, em 2006, Montenegro, que até então
fazia parte do território da Sérvia, declarou sua independência.

A questão do Kosovo
O Kosovo, região encravada na parte central da
Sérvia, era habitado por albaneses que representavam uma minoria. Em 1999, essa minoria se insurgiu contra os sérvios, que reagiram com violência. A comunidade internacional acusou a Sérvia
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O Oriente Médio
O Afeganistão
O Afeganistão, situado na região centro-meridional
da Ásia, é o país mais pobre de toda a região. Seus habitantes estão divididos em tribos, que, apesar de terem
em comum a religião islâmica, são inimigas entre si. Do
grupo tribal majoritário, os pashtuns, surgiu o grupo
radical Talibã.
A instabilidade política favoreceu, em 1996, a tomada de poder pelos talibãs, que impuseram um regime
fundamentalista. O grupo também apoiou o terrorista
Osama bin Laden em sua “guerra santa” contra o mundo ocidental, particularmente contra os Estados Unidos. Os talibãs foram destituídos do poder em 2001,
com a intervenção dos EUA e do Reino Unido, mas isso
não significou a volta da paz. Os conflitos continuaram
ocorrendo no país, levando à permanência das tropas
dos EUA, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da ONU no Afeganistão.

A questão palestina
A criação do Estado de Israel, em 1947, é entendida
pelo povo palestino como uma invasão de seu território e motivo da luta pela formação de seu Estado nacional. Para atingir esse objetivo, os palestinos vêm se utilizando de várias frentes. A primeira delas foi a criação,
em 1964, da OLP, dirigida por Yasser Arafat entre 1969
e 2004.
Em 1987, surgiu uma organização guerrilheira denominada Hamas, que fazia oposição à OLP e tem sido
responsável por atentados suicidas em Israel.
O governo de Israel e os representantes da OLP assinaram, em 1993, um acordo provisório pelo qual os palestinos passariam a ter autonomia administrativa sobre
as regiões da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, por meio
da criação da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Em
troca, os palestinos reconheciam o Estado de Israel. A
assinatura desse acordo, no entanto, provocou a reação
de grupos radicais de ambos os lados.

Índia: a questão da Caxemira
A principal liderança do movimento de independência indiano foi Mahatma Gandhi. Líder pacifista, prega-

va a desobediência civil (boicote aos produtos ingleses
e não pagamento de impostos) como forma de combater os vínculos coloniais, finalmente desfeitos em 1947.
Em 1947, quando ocorreu a divisão entre os territórios destinados ao controle da Índia e do Paquistão,
a região da Caxemira, apesar de majoritariamente muçulmana, era governada por um hindu e foi anexada ao
território da Índia.
Em 1949, por meio de um acordo entre os dois países, a Caxemira foi dividida e aproximadamente 40%
de sua área passou para o domínio do Paquistão. Os
conflitos entre Índia e Paquistão tornaram-se frequentes. Em 1959, a China anexou uma pequena parte do
extremo norte da Caxemira, o que foi contestado pela
Índia e, em 1962, deu origem a uma guerra. Desde então, a China tem o controle definitivo sobre essa parcela da região.

Conflitos mundiais

de genocídio e, então, a Otan declarou guerra ao país,
bombardeando Belgrado, apesar da oposição da Rússia,
aliada da Sérvia. Em fevereiro de 2008, o Kosovo declarou sua independência da Sérvia. A autonomia da região, porém, não é reconhecida por todos os membros
da ONU.

O Sudeste Asiático
Historicamente, o Sudeste Asiático sofreu uma série de ocupações estrangeiras: franceses na península
da Indochina, portugueses e holandeses na Indonésia,
espanhóis nas Filipinas e ingleses na Malásia. Durante a
Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocuparam a região e, após 1945, ocorreu a descolonização.

O Timor-Leste
O Timor-Leste foi colonizado pelos portugueses no
século XVI, que deixaram a ilha somente em 1974.
A parte ocidental da ilha pertence à Indonésia e,
logo após a retirada dos portugueses, o país reivindicou a parte oriental, o que culminaria com a anexação
do Timor-Leste. Para manter o controle sobre esse território, a Indonésia reprimiu duramente os que se opunham à anexação.
Em 1999, após grande pressão internacional devido
à violência empregada no Timor-Leste, a Indonésia foi
impelida a realizar um plebiscito, em que quase 80%
dos timorenses votantes optaram pela independência
do seu território, efetivada em 2002.

Os conflitos no continente africano
Entre os séculos XVI e XIX, o continente foi ocupado por europeus que permaneceram, principalmente,
na faixa do litoral atlântico, de onde partiam os escravos para a América.
Em meados do século XIX, acentuou-se a interiorização da ocupação colonial pelas grandes potências imperialistas europeias. Os processos de independência,
muitos dos quais realizados à custa de violentos conflitos, ocorreram a partir da segunda metade do século XX.
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Grande parte das enormes dificuldades de desenvolvimento da África tem origem geopolítica. Muitos países
apresentam graves tensões étnicas devido à delimitação
de fronteiras artificiais pelos colonizadores europeus,
que, de um lado, fragmentou grupos que constituíam
uma unidade étnica e, de outro, reuniu no mesmo território grupos étnicos inimigos.
Mas essa não é a única razão dos conflitos na África.
O papel devastador da corrupção pode ser exemplificado com o caso da Libéria, país que viveu intensa guerra
civil entre 1989 e 2003. O contrabando de diamantes,
um de seus principais produtos, enriqueceu integrantes
do governo de forma ilícita e financiou conflitos.
Outro motivo de tensão é o petróleo, cujo preço tem
alcançado valores muito altos no mercado internacional, representando forte atrativo para a exploração do
produto. As pesquisas exploratórias se multiplicam em
várias bacias sedimentares, estimulando a competição
entre os Estados e as rivalidades entre as etnias.

Os conflitos na África Subsaariana
Ruanda e Burundi
Em Ruanda, dois grupos étnicos – hutus e tútsis –
têm uma longa história de rivalidade. Após a independência, em 1962, os tútsis foram vítimas de atrocidades
cometidas pelos hutus, que assumiram o poder. Os conflitos internos duraram cerca de vinte anos e um grande
contingente de tútsis migrou para o Congo e Uganda,
formando grupos mercenários que voltaram a Ruanda exigindo participação no governo. No entanto, em
1994, o governo deu início a um massacre de civis tútsis. Os conflitos deixaram saldo de 800 mil a 1 milhão
de mortos, na maioria tútsis.
Concomitantemente ao que acontecia em Ruanda,
no vizinho Burundi também ocorreram conflitos entre
tútsis e hutus, dos quais resultaram cerca de 300 mil
mortos. Em 2004, forças da ONU instalaram-se no país,
estabelecendo desde então um tênue cessar-fogo.

Darfur
O conflito de Darfur, no Sudão, que teve início em
2003, já fez mais de 300 mil vítimas e 1,5 milhão de refugiados. O conflito opõe grupos rebeldes às forças do
governo do Sudão e a seus grupos paramilitares.
Nesse conflito estão em jogo vários interesses, entre
os quais os problemas fundiários e a partilha das concessões de exploração de petróleo no sul do país e na
região de Darfur.

África do Sul
Entre 1948 e 1991, vigorou na África do Sul o regime
do apartheid, um sistema de segregação racial no qual a

minoria branca impôs à população negra, 80% do total,
uma série de restrições de caráter político e econômico.
Sanções internacionais, um embargo da ONU e o isolamento político no continente levaram parcelas da minoria branca a tomar medidas para pôr fim ao apartheid.
Em 1994, Nelson Mandela (1918-2013), maior líder da
resistência ao sistema, se tornou o primeiro presidente
negro do país.
Ainda se observam na África do Sul enormes diferenças socioeconômicas entre brancos e negros.

Saara Ocidental
A região conhecida como Saara Ocidental foi colonizada pelos espanhóis de 1884 a 1975. Nesse ano, a Espanha desocupou a região, deixando para trás um país
sem infraestrutura e com muitas carências, cuja taxa de
analfabetismo é de cerca de 90%.
Com a saída da Espanha, os países vizinhos Marrocos e Mauritânia ocuparam o território, rico em recursos minerais, entre os quais os fosfatos. Desde a ocupação, a Argélia tem apoiado o movimento rebelde de
libertação do Saara Espanhol – a Frente Polisário – e
abriga acampamentos de refugiados saarauis.
Em fevereiro de 1976 foi formalmente proclamada
a República Árabe Saaraui Democrática (RASD), que é
administrada por um governo no exílio em Tindouf, na
Argélia. Em 2001, a África do Sul foi o 60o país a reconhecer o Saara Ocidental como país independente.

A América Latina
Bolívia
Em 2005, pela primeira vez na história boliviana,
um indígena – Juan Evo Morales – foi eleito presidente,
apoiado por um partido político de linha socialista e nacionalista. Uma das principais medidas que marcaram
sua forma de governar foi o aumento do controle sobre
a exploração de petróleo e gás natural, que se encontravam em mãos de empresas estrangeiras, entre as quais a
brasileira Petrobras.

Venezuela
A Venezuela, país que detém a maior reserva de
petróleo da América Latina, também tem se caracterizado pelo nacionalismo, que se configura em um
extenso plano de mudanças. São parte desse plano a estatização do petróleo, dos setores de telecomunicações
e bancário; a distribuição de terras; o controle estatal de
frigoríficos; a regulamentação dos serviços médicos privados; o fornecimento de alimentos subsidiados para a
população mais carente; e a intensa censura à imprensa.
O presidente venezuelano Hugo Chávez (1954-2013) foi eleito em 1998 e, durante parte de seu gover-
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México: economia e sociedade
Colônia espanhola desde o século XVI, o México teve
grande parte de sua população indígena dizimada por
doenças e conflitos. De 1876 a 1911, foi governado por
um ditador elitista e latifundiário, deposto durante a
Revolução Mexicana.
Em 1929, foi fundado o Partido Revolucionário
Nacional (PRN), depois transformado no Partido Revolucionário Institucional (PRI), que dominou o cenário político até o ano de 2000. Durante 71 anos,
o PRI controlou o Estado mexicano por meio de um sistema, em grande parte, baseado na corrupção.
Após a segunda metade do século XX, o México viveu inúmeras crises econômicas. Nos anos de 1990, os
efeitos do neoliberalismo passaram a ser observados na
desvalorização da moeda e nos crescentes déficits comerciais.
Em 1994, ocorreu a formação do Nafta, bloco econômico formado por Canadá, Estados Unidos e México. Com a adesão ao Nafta, a dependência econômica
do México em relação aos Estados Unidos se acentuou.
Suas exportações para o vizinho do norte chegaram a
representar 90% de seu comércio exterior, situação que
só começou a se alterar no início deste século, quando
o México passou a contar com novos parceiros comerciais.

Os conflitos de Chiapas
Em 1982, formou-se em Chiapas o Exército Zapatista
de Libertação Nacional (EZLN), que reivindicava a manutenção das línguas, dos costumes e das tradições indígenas, o direito de cultivar a terra, além de melhorias
nos setores econômico e social.
Em 1994, explodiu a rebelião em Chiapas. Em todo
o país ocorreram manifestações de apoio ao movimento de Chiapas, assim como de protesto contra o Nafta.
Em 1996, o governo mexicano propôs alguns acordos
garantindo direitos e autonomia aos indígenas, os quais
foram ratificados no ano de 2001.

Os focos de tensão na América
Latina hoje
Países que detêm certa liderança regional, como o
Brasil, a Venezuela e a Argentina, frequentemente desenvolvem propostas de integração política e econômica entre os países latino-americanos, como contrapon-

to ao projeto da Área de Livre-Comércio das Américas
(Alca), proposto pelos Estados Unidos. É o caso do
Mercosul, da Comunidade Andina e, mais recentemente, da Alternativa Bolivariana para as Américas
(Alba).

Haiti

Conflitos mundiais

no, contou com apoio popular. Assim, conseguiu promover mudanças institucionais, como a alteração do
nome do país, agora denominado República Bolivariana
da Venezuela, e a adoção de dispositivos constitucionais
que permitem sucessivas reeleições do presidente.

O Haiti é o país com o mais baixo IDH da América Latina e está entre os países mais pobres do mundo.
No decorrer do século XX, passou por longos períodos
de ditaduras e governos corruptos, que agravaram seus
problemas sociais.
Na década de 1990, um golpe de Estado derrubou
o presidente eleito e levou à intervenção dos Estados
Unidos e da ONU no país. A paz foi aparentemente restabelecida, até 2004, quando o então presidente Jean-Bertrand Aristide passou a governar sem a presença do
Poder Legislativo, o que provocou uma onda de protestos e a renúncia do presidente.
Ainda em 2004, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah, na sigla em francês),
sob a liderança de militares brasileiros, teve papel fundamental na manutenção da segurança do país.

As tensões na Colômbia
Em toda a América Latina, a Colômbia é o país com
o mais elevado nível de violência.
Em 1964, com o objetivo de promover a reforma
agrária na Colômbia, foram criadas as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc), de posicionamento marxista, o maior e mais antigo grupo guerrilheiro
da América.
Embora essa informação seja contestada por seus
defensores, as Farc, que hoje somam quase 30 mil homens, são mantidas pelo narcotráfico, uma das principais atividades colombianas, uma vez que o país é
responsável por cerca de 75% de toda a cocaína produzida no mundo.
Para combater as Farc, os Estados Unidos criaram
o Plano Colômbia, uma intervenção militar em terras
colombianas. Esse plano é bastante criticado pelos que
defendem a soberania latino-americana. Além disso, os
estadunidenses instalaram-se na selva amazônica colombiana, em uma área de grande riqueza natural.
Em 2008, após várias denúncias sobre a presença
das Farc no Equador, as tropas colombianas invadiram o território equatoriano e destruíram uma base
das Farc. Isso provocou uma crise diplomática entre
a Colômbia e o Equador. A Venezuela apoiou o Equador e chegou a enviar tropas para a fronteira com a
Colômbia. Com a participação da diplomacia brasileira, a tensão entre os governos da Colômbia e do Equador diminuiu.
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Atividades
1. Alternativa c.
a. INCORRETA. Não corresponde à história da
região.
b. INCORRETA. Não corresponde à história da
região.
c. CORRETA. Apesar do fim da guerra, o clima
entre tais povos ainda é de muita tensão.
d. INCORRETA. A Sérvia-Montenegro não é formada por esses povos.
e. INCORRETA. O Kosovo não é o país mais jovem do mundo.

1. (ESPM) O diálogo a seguir circunscreve-se à realidade política do mapa abaixo, cujo país deixou de existir:
“Foram os sérvios que fizeram isso, pai?” pergunta o garoto de 7
anos. A tensão aumenta, e é prontamente repreendido.
“Não fale essa palavra aqui, em voz alta,” aconselha Milomir, visivelmente perturbado.
Carta Capital, 11 ago. 2010.

2. Alternativa c.
a. INCORRETA. Não foi o caso da Romênia.
b. INCORRETA. Não foi o caso da Polônia.
c. CORRETA. A Iugoslávia foi um país de grande
importância no contexto da Guerra Fria por
ter se aliado à URSS.
d. INCORRETA. Não foi o caso da
Tchecoslováquia.
e. INCORRETA. Não foi o caso da Albânia.
3. Alternativa b.
a. INCORRETA.
b. C ORRETA. As frases I, II e IV estão corretas.
A frase III está errada porque a Otan não se
opôs à independência de Kosovo.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. INCORRETA.

Adaptado de Jayme
Brener, 1993.

A tensão retratada no texto refere-se à:
a) herança deixada pela hegemonia política croata, à época da existência da Iugoslávia e que hoje prossegue na Eslovênia.
b) convivência entre sérvios muçulmanos e bósnios cristãos na atual Bósnia
‑Herzegovina.
c) convivência entre bósnios-croatas e bósnios-muçulmanos no novo país erigido após a dissolução iugoslava e hoje formado por duas entidades na Bósnia
‑Herzegovina.
d) realidade na atual Sérvia-Montenegro, formada por dois povos rivais, os
cristãos ortodoxos e os bósnios muçulmanos.
e) nova realidade vivida no Kosovo, o mais jovem país do mundo, onde convivem duas nações distintas e inimigas, os croatas cristãos e os albaneses
muçulmanos.
2. (Uespi) Na região dos Bálcãs, as transformações que aconteceram no Leste
Europeu fizeram aflorar antigos conflitos históricos e étnicos, que produziram, recentemente, a fragmentação do país em várias novas repúblicas. Após
a Segunda Guerra Mundial, esse país adotou o modelo econômico socialista.
Assinale o país a que se refere o fragmento acima.
a) Romênia.
c) Iugoslávia.
e) Albânia.
b) Polônia.
d) Tchecoslováquia.
3. (FGV) Observe a charge.

Disponível em:
<www.caglecartoons.com>.
Acesso em: 28 fev. 2008.
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4. Alternativa e.
a. INCORRETA.
b. I NCORRETA.
c. INCORRETA.
d. INCORRETA.
e. C ORRETA. Todas as frases estão corretas.
5. Alternativa d.
a. INCORRETA. Não para República Tcheca e
Europa do Sul.
b. INCORRETA. Não para Albânia e Europa
Ocidental.
c. INCORRETA. Não para Romênia e Europa do
Norte.
d. CORRETA. Os nomes dos países e a localização geográfica estão corretos.
e. INCORRETA. Não para Bulgária e Europa
Mediterrânea.

Conflitos mundiais

A charge faz alusão à independência de Kosovo, em fevereiro de 2008, e sobre a
qual são feitas as seguintes afirmações:
I. Entre os países‑membros da União Europeia, não houve unanimidade sobre o reconhecimento imediato do novo país, pois sua independência cria
grave precedente para todos aqueles que têm minorias étnicas, como é o
caso da Espanha e da Grécia.
II. A maioria albanesa que habita Kosovo comemorou a independência, pois
foi perseguida pelos sérvios durante o longo período da Guerra dos Bálcãs.
III. Os Estados Unidos, com forte influência sobre a Otan, que administrava a
região de Kosovo desde 2000, opuseram-se à independência.
IV. A Sérvia e a Rússia declararam-se contrárias à independência, pois, segundo esses países, a região kosovar deveria permanecer como região sérvia.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I, II e III.
c) I, III e IV.
e) III e IV.
b) I, II e IV.
d) II e IV.
4. (PUC-RJ)

A charge apresentada:
I. caracteriza os problemas de ordem étnico-territorial na Europa dos Bálcãs,
que refletem as seculares d
 isputas numa região dominada pelos sérvios,
no último século;
II. representa o conflito entre as identidades nacionais na Europa, reforçado
pelo desmonte dos Estados socialistas no Leste europeu, na última década
do século XX;
III. exemplifica a causa típica dos conflitos que assolaram os Bálcãs, principalmente após a Guerra Fria, quando os sérvios espalhados por outros territórios da antiga Iugoslávia lutavam pela manutenção da sua hegemonia na
região.
Das afirmações acima, está(ão) CORRETA(S):
a) apenas a I.
c) apenas a III.
e) todas.
b) apenas a II.
d) apenas a I e II.
5. (Unesp) A divisão territorial da ex-Iugoslávia originou seis novos países.
Assinale a alternativa que contém o nome destes países e sua localização
geográfica.
a) República Tcheca, Eslovênia, Macedônia, Croácia, Sérvia, Montenegro; Europa do Sul.
b) Albânia, Macedônia, Bósnia, Croácia, Sérvia, Montenegro; Europa Ocidental.
c) Romênia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Montenegro; Europa do Norte.
d) Bósnia, Macedônia, Croácia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro; Europa Oriental.
e) Bulgária, Bósnia, Eslovênia, Macedônia, Sérvia, Montenegro; Europa Mediterrânea.
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Gabarito
As representações cartográficas

7. Resposta: F-V-V-F-V.

3. d

página 10

8. Resposta: 08 1 16 5 24.

4. e

1. a

Relevo

5. c

2. b

página 36

6. c

3. b

1. c

7. e

4. a

2. e

8. c

5. c

3. e

6. c

4. Resposta: F-F-V-V-V.

7. b

Dinâmica climática

8. a

página 42

9. e

1. a

A formação do mundo capitalista

2. d

página 16

3. c

9. a) A água pode chegar ao rio pelo escoamento superficial (enxurrada) ou pode
se infiltrar no solo e chegar ao lençol
freático.
b) A água se movimentará de forma mais
acelerada pela superfície, reduzindo
a infiltração e aumentando a velocidade e quantidade de água que chega
ao canal.

1. c

4. e

Recursos naturais

2. Resposta: 02 1 04 1 08 5 14.

5. c

página 59

3. Resposta: 08 1 16 1 32 5 56.

1. d

4. d

Formações vegetais e domínios
morfoclimáticos

5. c

página 46

3. d

6. Resposta: F-V-V-V-F.

1. d

4. d

7. Resposta: 04 1 16 5 20.

2. c

5. a

8. b

3. e

6. c

9. a

4. d

7. c

5. b

8. c

6. c

9. a

7. a) Considerando, na figura, as manchas
de pecuária mais significativas, observa-se que esta atividade expandiu-se no território pelo sul e noroeste
da calha do rio São Francisco; para o
norte do território, a partir do pampa
gaúcho, por meio da calha da depressão periférica, encontrando-se duas
frentes na região central do país.
b) Os tropeiros foram traçando grandes
rotas pelo território, rompendo os limites territoriais preliminarmente impostos pelo Tratado de Tordesilhas na
divisão de terras entre Portugal e Espanha na América do Sul.

Fontes de energia

1. d

1. b

8. a) O mapa A corresponde ao bioma amazônico (Amazônia) e o mapa B corresponde à Amazônia Legal.
b) Os principais problemas ambientais
são os desmatamentos e as queimadas
ocasionados pela retirada de madeira
para exploração econômica e o avanço
das atividades agropecuárias sobre as
áreas de floresta.

2. c

9. b

Características gerais
da industrialização

3. a

Hidrologia e hidrografia

página 74

4. e

página 53

5. e

1. a

6. Resposta: V-F-F-V-V.

2. d

1. a) O estabelecimento das redes empresariais que explicam a mobilidade
das empresas brasileiras depende em
grande parte da ação do Estado.

Brasil: integração e regionalização
página 24

1. d
2. a
3. c
4. b
5. a
6. Resposta: F-V-V-V-V.
7. c
8. b
9. d
10. a) A regionalização do espaço brasileiro,
a partir de 1940, veio da necessidade
de identificar os diferentes espaços
existentes no país.
b) O estado do Tocantins, criado em
1988, desmembrou-se a partir do norte
de Goiás.

Geologia
página 30

2. d

página 66

1. O elevado potencial de energia eólica na
interface oceano-continente se deve aos
ventos regulares e constantes resultantes
das diferenças térmicas e barométricas
entre terra e mar.
2. b
3. a
4. b

As revoluções industriais
página 70

2. Resposta: 02 1 04 1 16 5 22.
3. d
4. Resposta: F-F-V-V-V.
5. c
6. b
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b) As redes sociais que se estabelecem
entre os migrantes e suas comunidades nacionais e regionais de origem
atuam na orientação dos fluxos e facilitam a inserção dos imigrantes no
país de destino.
2. Resposta: 01 1 08 1 64 5 73.
3. c
4. a) Fordista: produção em linha de montagem, em série, tarefas repetitivas,
produção em massa. Pós-fordista:
produção regulada a partir de tarefas
diárias, pouco estoque, diversificação
e terceirização.
b) Fordista: grandes fábricas, almoxarifados gigantescos exigindo processos de
controle complexos. Pós-fordismo: desconcentração espacial, entregas diárias
de peças, controle simplificado.
5. d
6. c

A industrialização da Europa
página 78

1. d
2. c
3. e
4. b
5. c
6. b
7. Resposta: 02.
8. Resposta: 02 1 08 5 10.
9. As propostas de novos traçados teriam,
entre outras, as seguintes justificativas:
I) maior número de fornecedores de gás
diminuindo a dependência da Europa
Ocidental em relação à Rússia; II) a maior
oferta de energia de diferentes fontes aumenta a segurança energética para a Europa Ocidental; III) traçados alternativos
evitam redes que cortam áreas politicamente instáveis; IV) a instalação de novos
dutos traria maior segurança e regularidade no fornecimento de gás a partir de
melhora de oferta, evitando cortes de fornecimento por motivos políticos.
10. c
11. e

A industrialização dos Estados
Unidos
página 84

1. a) Os EUA vêm apresentando certa perda de competitividade frente a outros
centros econômicos (União Europeia e
China, por exemplo).
b) O chamado estouro da bolha imobiliária (forte processo especulativo ou crise imobiliária) ocorrido no mercado
estadudinense contagiou toda a economia mundial.

2. a

6. c

3. a

7. c

4. a) Tecnologia de ponta e informática, associadas ao processo de acumulação
flexível.
b) Ao longo da costa oeste, com destaque
para a Califórnia, de grande potencial
comercial com a Ásia.

8. a) O programa “Eixos de Desenvolvimento” foi criado nos anos 1970, no
contexto do Programa Nacional de Integração, pelo qual o governo federal
estimulou o processo de ocupação da
Amazônia por meio da construção de
rodovias (com o objetivo de criar um
corredor de exportação entre o Atlântico e o Pacífico, que era a Transamazônica), da implantação de uma malha
urbana, de comunicação, e da construção de hidrelétricas.
b) O programa “Grande Carajás”, também
desenvolvido sob intensa crise fiscal
do Estado, no final da ditadura militar,
foi uma tentativa de atrair investimentos estrangeiros para a região e incorporar pesquisa e desenvolvimento na
ocupação da Amazônia.

5. c
6. e

A industrialização na
União Soviética e na China
página 88

1. b
2. e
3. d
4. a
5. d

A industrialização da Ásia,
América Latina e África
página 92

1. d
2. e
3. c
4. Características: ênfase nas indústrias de
bens de consumo; associação entre gasto
público e capital privado; obtenção de recursos financeiros externos por meio de
empréstimos; produção industrial voltada para o mercado interno, diminuindo as
importações.
Motivos: controle da inflação; incentivo
ao desenvolvimento de uma forte poupança interna; implantação de um modelo de gestão do Estado mais eficiente; melhor distribuição de renda, em
relação aos países latino-americanos;
investimentos em educação permitindo a formação de um amplo mercado
interno.

9. d
10. Resposta: 01 1 02 1 04 1 08 5 15.

O espaço agrário mundial
página 104

1. Entre os motivos para o interesse de capitais chineses e árabes na compra de
terras no Brasil e no mundo estão: garantia de segurança alimentar para suas
populações; pouca terra agriculturável
nos países de origem; aumento da demanda por alimentos devido à elevação
do poder aquisitivo.
2. b
3. Resposta: 02 1 04 1 16 5 22.
4. d
5. c
6. c
7. e
8. c
9. d

5. a

10. e

6. Protencionismo alfandegário; repressão
ao sindicalismo e às greves, mão de obra
abundante e barata, criação das ZPEs,
forte apoio do governo com a criação de
infraestrutura.

11. d

7. b

2. d

A industrialização do Brasil

3. e

página 96

4. c

1. c

5. c

2. c

6. a

3. Resposta: 01 1 08 1 32 5 41.

7. d

4. b

8. a

5. e

9. c

O espaço agrário brasileiro
página 110

1. e
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Gabarito
Mundo do trabalho
e movimentos sociais
página 116

1. d
2. b

desenvolver em 1870, para exportação
de café em São Paulo, foi mal implantada. Linhas mal planejadas espacialmente e bitolas diferentes entre os diversos
troncos ferroviários levaram a um rápido
sucateamento de todo o sistema.

3. c

População mundial

4. b

página 130

Comércio, transporte
e blocos regionais

1. b
2. c

página 122

3. c

1. b

4. a

2. c

5. b

3. c

6. c

4. a) Organizações que surgiram na América
Latina nesse período: Organização dos
Estados Americanos (OEA); Associação
Latino-Americana de Livre Comércio
(Alalc ou Aladi); Sistema Econômico da
América Latina (Sela); Comissão Econômica para a América Latina (Cepal);
Associação de Livre Comércio do Caribe
(Carifta ou Caricom); Pacto Andino ou
Comunidade Andina das Nações (CAN).
Essas organizações se mostraram pouco
eficazes e a integração econômica regional avançou pouco, tendo sido um período caracterizado pelo protecionismo de
alguns países.
b) Os principais objetivos dos processos
de integração regional são: aumentar
o poder econômico e político dos países pertencentes ao bloco regional;
buscar autonomia em relação aos países
não pertencentes ao bloco; promover
a circulação de pessoas e de mercadorias, informações e investimentos.

7. a) No intervalo 1965-70, são as regiões da
África e Ásia que estão abaixo da média
mundial; no intervalo 1995-2000, apenas a África encontra-se nessa situação.
Nos períodos 1965-70 e 1995-2000, à
região de melhor desempenho foi a Ásia.
b) Em escala global, apesar de desigual,
nos períodos de 1965-70 e 1995-2000,
houve melhoria nas condições de saneamento básico, maior acesso à educação,
melhoria nas condições de alimentação,
maior disseminação de vacinas, maior
acesso à saúde, urbanização e relativo
aumento de renda.

5. b
6. c
7. a
8. Resposta: 01 1 02 1 16 5 19.
9. d
10. a
11. b
O Brasil tem um quadro natural com potencialidades subaproveitadas em relação à rede de transportes. Por questões
políticas e por falta de planejamento
estratégico, a ferrovia, que começou a se

8. a) As regiões Nordeste (19,9%) e Norte
(10,8%), que são as menos desenvolvidas do país, apresentam as maiores taxas de analfabetismo, acima da
média nacional (10%), enquanto as
regiões Sudeste (5,7%) e Sul (5,4%),
mais desenvolvidas, apresentam as
menores taxas; a região Centro-Oeste
apresenta uma situação intermediária
(8,1%).
b) O Haiti apresenta a maior taxa de analfabetismo entre os países citados. Sua
situação de instabilidade política, com
guerras civis, prejudica a adoção de
políticas públicas perenes que contribuam para a diminuição do analfabetismo no país.

4. e
5. e
6. c
7. d
8. c

Urbanização
página 142

1. a) O sítio urbano ou localização absoluta
é o terreno sobre o qual a cidade se
edifica, podendo ser natural, alterado
pela ação humana ou artificialmente
produzido.
b) A posição geográfica ou localização
relativa refere-se à situação de determinada cidade quanto a aspectos externos a ela, inclusive em relação a
outras cidades.
2. e
3. e
4. b
5. c
6. c
7. e
8. b
9. Entre as atividades que devem se expandir na cidade do Rio de Janeiro estão:
turismo e atividades de entretenimento;
serviços qualificados e de gestão de negócios; e serviços de pesquisa e desenvolvimento.
10. b

Globalização e geopolítica
página 150

1. b
2. e
3. d
4. a

Conflitos mundiais
página 156

População brasileira

1. c

página 136

2. c

1. b

3. b

2. b

4. e

3. d

5. d
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