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a
Observe o mapa.

Assinale a alternativa que identifica, corretamente, as
paisagens 1 e 2 destacadas no mapa.

Resolução

A questão apresenta um mapa-múndi destacando as
paisagens 1 e 2 com os domínios dos desertos e das
florestas boreais, respectivamente.
A paisagem 1, no continente americano, coincide com
os desertos da Califórnia no Sudoeste dos EUA e
Atacama ao Norte do Chile, além do deserto frio na

II

Floresta boreal (taiga):
clima frio e úmido; com
neve de 3 a 6 meses;
vegetação uniforme de
coníferas.
Altas montanhas: tem-
peraturas sempre abai-
xo de 0°C; vegetação
rasteira.
Tundra: baixas tempe-
raturas; solos recober-
tos de gelo por vários
meses; verões curtos;
vegetação arbustiva.
Pradarias: clima tempe-
rado com secas pronun-
ciadas de inverno; ve-
rões quentes; vegeta-
ção rasteira.
Tundra: invernos rigo-
rosos; domínio da mas-
sa de ar polar; vegeta-
ção rasteira.

I

Desértica: baixa umi-
dade do ar; grande
amplitude térmica; ve-
getação de estepes.

Savana: verões chuvo-
sos e invernos secos;
vegetação do tipo
arbustiva-herbácea.
Tropical: clima quente
e úmido; baixas ampli-
tudes térmicas; vege-
tação de florestas lati-
foliadas.
Savana: temperaturas
anuais superiores a
18ºC; chuvas todo o
ano; vegetação arbó-
rea.
Tropical: altas tempe-
raturas; chuvas abun-
dantes no verão; vege-
tação de floresta
higrófita.

a)

b)

c)

d)

e)
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Patagônia Argentina; na África, os desertos do Saara e
Calaari; na Ásia, os desertos do Oriente Médio e Ásia
Central; na Oceania, o deserto de Vitória. Nesse domí-
nio, a paisagem apresenta-se com climas árido e semi-
árido, vegetação xerófita e estépica com baixa pluvio-
sidade e grande amplitude térmica diária.
A paisagem 2, na América, corresponde às altas latitu-
des na América do Norte (Canadá e norte dos EUA); na
Europa, à península escandinava, e, na Ásia, ao centro-
norte russo. Caracteriza-se pela floresta boreal (taiga),
clima frio e úmido (temperado frio ou subpolar).

c
Nas últimas décadas do século XX teve início a Terceira
Revolução Industrial, que provocou inúmeras transfor-
mações na maneira de produzir, dentre as quais 
a) a concentração da atividade de produção junto às

reservas minerais, diminuindo o peso do transporte
transoceânico.

b) a expansão da divisão e da hierarquização do traba-
lho, exigindo menos mão-de-obra  especializada.

c) a expansão do toyotismo, isto é, de um modelo
caracterizado pela capacidade de flexibilização da
produção.

d) a introdução da linha de montagem que possibilita
ampliar o controle de qualidade e diminuir, significa-
tivamente, os preços.

e) a expansão mundial dos centros de pesquisa, possi-
bilitando aos países subdesenvolvidos tornarem-se
tecnologicamente independentes.

Resolução

Nas últimas décadas do século XX, em termos de pro-
dução industrial, ocorreu uma expansão do toyotismo

– modelo de processo produtivo caracterizado por
maior capacidade de flexibilização, com o uso de mão-
de-obra mais qualificada, novas relações industriais,
com maior rigor do controle de qualidade, sistema coo-
perativo de práticas de trabalho, tempo exato e quali-
dade necessária, o que ficou conhecido como Just-in-
Time, incluindo um maior uso de robotização.
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e
É correto afirmar que, entre os países que compõem a
União Européia,
a) a França praticamente desativou o setor agropecuá-

rio, importando de outros países do bloco os produ-
tos necessários para o consumo interno da popula-
ção.

b) a Itália superou o desequilíbrio socioeconômico
interno que existia entre o Norte e o Sul, pois, atual-
mente, os principais tecnopolos encontram-se na
porção meridional.

c) o Reino Unido tem-se destacado pelo crescimento
acelerado da população jovem, o que lhe possibilita-
rá assumir a liderança política e econômica do bloco.

d) a Espanha constitui o país com maior número de
problemas de integração, pois possui fraca indus-
trialização e pequena capacidade de produção agrí-
cola.

e) a Alemanha, mesmo enfrentando algumas dificul-
dades de integração da parte oriental menos desen-
volvida, é a maior potência econômica do bloco.

Resolução

A única alternativa que não deixa margem para  incer-
teza é a e, pois, de fato, a Alemanha mantém-se como
a maior potência econômica da União Européia e conti-
nua a apresentar um descompasso de desenvol-
vimento em sua porção leste, onde a indústria de base,
enfatizada durante a economia planificada, tornou-se
obsoleta em face da tecnologia mais avançada do
setor ocidental, que privilegiou a indústria de bens de
consumo duráveis e da tecnologia de ponta.
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d
Considere o mapa e o texto apresentados abaixo.

A expansão industrial apoiou-se inicialmente no mer-
cado regional, para, em seguida, conquistar também o
mercado nacional. O nascente empresariado regional
foi beneficiado pela presença de mão-de-obra qualifi-
cada, principalmente artesãos, das colônias formadas
com a imigração européia.

O quadro descreve o processo de implantação da
indústria em
a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.
Resolução

Os Estados assinalados no mapa são: I – Amazonas,
que se destaca pela Zona Franca de Manaus, asso-
ciada à indústria montadora de eletroeletrônicos; II –
Bahia, que se destaca pela indústria petroquímica de
Camaçari; III – Minas Gerais, que se destaca na metar-
lugia e siderurgia; V – Mato Grosso do Sul, na indústria
de beneficiamento de alimentos; IV – Santa Catarina,
que iniciou sua produção industrial pela indústria
doméstica, formada pela mão-de-obra do colono euro-
peu, principalmente o de origem alemã, para, na atua-
lidade, com a expansão do mercado nacional e o
Mercosul, expandir os setores de máquinas, equipa-
mentos, cristais, louças, têxtil e alimentício.

34

FFFF AAAA TTTT EEEE CCCC ----     JJJJ uuuu nnnn hhhh oooo //// 2222 0000 0000 4444



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

e
Considere a tabela apresentada.

IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2003.

Na tabela, I e II correspondem, respectivamente, a 
a) homens e mulheres.
b) trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais.
c) trabalhadores do setor público e trabalhadores do

setor privado.
d) trabalhadores com carteira assinada e trabalhadores

com ensino técnico.
e) brancos e pardos.
Resolução

No Brasil, devido às suas condições históricas, sociais
e econômicas, há diferenças de rendimento entre os
diversos grupos sociais, como homens e mulheres,
trabalhadores rurais e urbanos, brancos e pardos. A
diferença de renda entre brancos e pardos justifica-se
pela história escravista do Brasil, que até hoje causa
uma enorme dificuldade de acesso dos negros e par-
dos aos melhores níveis de ensino e, conseqüente-
mente, de salários. Daí o surgimento de políticas afir-
mativas como a instituição de cotas para negros nas
universidades ou a preservação de vagas para negros
em determinados empregos.
Contudo, uma crítica advém da confecção dessa ques-
tão. Trata-se de um dado estatístico e só a memoriza-
ção permitiria ao aluno resolvê-la.

II

409,50
I

812,30

Brasil – 2002
Rendimento médio mensal de todos os

trabalhos da população ocupada.
(em R$)
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c
Considere o texto apresentado.

Nos últimos dez anos houve um grande aumento de
produtividade na lavoura. A produção de cereais, legu-
minosas e oleaginosas passou de 75,1 milhões para
123,2 milhões de toneladas, um incremento de 64%.
Os produtos que se destacaram foram  ___I___ e
___II___ .  

Adaptado de Conjuntura Econômica, 03, v.58,março 2004, p.41.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas.

Resolução

A única forma pela qual o aluno poderia distinguir entre
os cultivos fornecidos pelas alternativas é saber que a
soja é uma leguminosa e, ao mesmo tempo, que é o
grão mais cultivado do Brasil no momento, colaboran-
do para o crescimento da produção agrícola nacional.
Em segundo lugar, vem o milho, produto tradicional da
lavoura brasileira, que recebeu grande incentivo, dada
a elasticidade na sua utilização.

II

a laranja
o algodão
o milho

a mandioca
o feijão

I

o café
a cana-de-açúcar

a soja
o trigo
o arroz

a)
b)
c)
d)
e)
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