Vestibular 2010 — 2a fase
Gabarito — Geografia
Questão 01 (Valor: 20 pontos)
•

Consequências:
― Desemprego estrutural, provocado pela redução dos postos de trabalho e pela diminuição da
procura de força de trabalho pouco qualificada, que pode ser substituída por robôs;
― Substituição de mão de obra por máquinas, equipamentos e sistemas informatizados;
― Insegurança no emprego, doenças ocupacionais e acidentes de trabalho;

•

Mudanças nas relações de trabalho:
― Descumprimento das garantias trabalhistas;
― Quebra da manutenção do padrão salarial;
― Crescimento da informalidade.

•

O Toyotismo e suas características:
― Surgiu no Japão, no final da década de 50 do século XX;
― Implantação de métodos de organização da produção, como os círculos de controle de qualidade e
o just-in-time;
― Busca de maior produção com menos recursos e mão de obra utilizados, valendo-se de
equipamentos de última geração;
― Introdução no processo produtivo de máquinas sofisticadas e de ajuste flexível e robôs;
― Descentralização espacial da atividade industrial;
― O Modelo de empresa passou a ser horizontal e a ideia de concentração cedeu lugar à de
terceirização.

Questão 02 (Valor: 15 pontos)
•

Fatores que explicam as desigualdades socioeconômicas regionais:
― Fatores históricos da ocupação territorial, com dominação do colonizador e das elites políticas;
― Herança dos ciclos econômicos que marcaram profundamente a estrutura regional interna do
território brasileiro;
― Sistema produtivo organizado para atender às demandas externas;
― Desarticulação ou isolamento dos espaços econômicos brasileiros;
― Surgimento de forma concentrada da indústria no Sudeste;
― Imigração predominante no Sul e no Sudeste, a qual contribuiu para o desenvolvimento industrial e
para expansão do mercado consumidor interno.

•

Origem e disseminação:
A origem está relacionada com o rápido crescimento urbano industrial brasileiro, aliado à grande
expansão do agronegócio, baseados em um modelo de crescimento econômico excludente, resultando
na disseminação da segregação socioespacial nas grandes e médias cidades brasileiras, que vem
ocorrendo devido ao modelo de ocupação urbana favorável à especulação imobiliária que, valorizando
cada vez mais as áreas nobres das cidades, acaba imprensando a população de classes sociais menos
favorecidas para as áreas menos valorizadas. A segregação socioespacial é reflexo da segregação
econômica, ou seja, da concentração de renda.

•

Fatores que contribuíram para a elevação do IDH:
―
―
―
―
―

Alterações positivas na distribuição da renda do país;
Avanço na redução da mortalidade e da natalidade;
Aumento da longevidade da população;
Melhoria do saneamento básico e da saúde preventiva;
Aumento do índice de alfabetização e de matrículas existentes nos três níveis de ensino.

Questão 03 (Valor: 15 pontos)
•

Organização do espaço da União Soviética:
Surgiram vários países independentes, dentre os quais o principal é a Federação Russa. Foi criada a
Comunidade dos Estados Independentes (CEI), um fórum de coordenação política e econômica entre
12 das 15 ex-repúblicas soviéticas.

•

Efeitos negativos ocorridos na Federação Russa após o fim da União Soviética:
― Conflitos étnicos;
― Tendência à fragmentação;
― Problemas resultantes da transição para o capitalismo — inflação, recessão, desemprego e
crescimento das máfias em vários setores da economia;
― Sucateamento das empresas por falta de investimentos significativos;
― Agravamento da pobreza;
― Economia enfrenta sérias dificuldades.

Questão 04 (Valor: 15 pontos)
•

Características geográficas:
― Temperaturas elevadas o ano todo, com baixas amplitudes térmicas anuais;
― Ocorrência de duas estações do ano bem marcadas: uma seca e outra chuvosa;
― Região delimitada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio; correspondente à faixa mais aquecida
da Terra;
― Solos de espessuras variadas, destacando-se a presença de latossolos em grande escala;
― Rios de regime pluvial em sua maioria, daí a predominância de rios perenes;
― Vegetação do tipo savana e/ou cerrados, xerófila e florestas pluviais;
― Grande biodiversidade;
― Situam-se entre as latitudes de 23o27’30” norte e sul.

•

Situações provocadas pela ação antrópica:
― Remoção da vegetação, tornando os solos mais expostos à erosão pluvial;
― Construção de moradias de baixo padrão tecnológico nas encostas;
― Deposição de lixo a céu aberto.

•

Tipo de chuva:
As chuvas mais freqüentes no verão do Sudeste brasileiro são do tipo frontais, que se tornam mais
agravantes quando as frentes ficam em posição estacionária sobre a região.

Questão 05 (Valor: 20 pontos)
•

Sub-regiões:
Meio Norte, Semi-Árido/Sertão, Agreste, Litoral/Zona da Mata.

•

Características da sub-região II em reação à exploração agrícola:
―
―
―
―
―

Cultivos de subsistência com predomínio de milho, feijão, mandioca, dentre outros;
Cultivos explorados em grandes propriedades agrícolas (latifúndios) com baixa produtividade;
Exploração comercial de algodão, sisal etc.;
Grande exploração do trabalhador rural, com precárias condições de trabalho;
Recente implantação de agricultura irrigada, principalmente às margens dos grandes rios.

•

Setor I:
―
―
―
―
―

•

Relevo com predomínio de planaltos e chapadas;
Clima tropical com verão úmido e inverno seco;
Economia baseada no extrativismo vegetal e na agricultura;
Predomínio de Mata dos Cocais e cerrado;
População relativamente pouco numerosa.

Setor IV:
―
―
―
―
―
―

Relevo com predomínio de planícies e tabuleiros;
Clima tropical úmido (maior concentração de chuva no inverno);
Economia com diversificação de atividades primárias, secundárias e terciárias;
Vegetação de Mata Atlântica e Litorânea;
Área mais populosa e povoada da região;
Maior índice de urbanização.

Questão 06 (Valor: 15 pontos)
•

Aspecto comum:
― Os desertos africanos e o sul-americano destacados situam-se a certa distância dos trópicos
(Câncer e Capricórnio), a, aproximadamente, 30o de latitude N e S, e são decorrentes da atuação
de grandes centros anticiclônicos (Altas Pressões Subtropicais), responsáveis pela extrema
escassez de chuvas anuais;
― Estão localizados em latitudes subtropicais e tropicais do globo;
― As correntes marinhas frias interferem nas áreas desérticas no setor ocidental.

•

A erosão predominante é a eólica.

•

A península Arábica situa-se em área estratégica de grande produção, exploração e de comercialização
do petróleo para os grandes centros consumidores de hidrocarbonetos.

•

Situada a meio caminho das grandes potências mundiais, é a principal rota do comércio petrolífero
internacional.

Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes.
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