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Questão 9 

No Rio Grande do Norte, a produção salineira está relacionada à ocorrência do clima 
semi-árido, que apresenta temperaturas elevadas, oscilando entre 24º e 35º C durante a 
maior parte do ano, baixa umidade do ar, elevada evaporação, baixo índice 
pluviométrico, elevada irradiação solar e ventos quentes, velozes e constantes. 

 
 
 
Questão 10  

As tendências migratórias que se destacaram, no Brasil, na década de 1990, foram: 

1) queda do movimento migratório interno em direção à Região Sudeste e, particularmente, 
às metrópoles; 

2) diminuição do fluxo populacional para o município de São Paulo, que fora, em décadas 
anteriores, o principal pólo de atração demográfica; 

3) permanência do vetor migratório em direção à Amazônia e ao Centro-Oeste; 

4) redução do fluxo populacional para as grandes capitais e aumento do fluxo para as 
cidades de médio e pequeno porte; 

5) redução da emigração do Nordeste; 

6) existência de um fluxo migratório de retorno de nordestinos à sua região de origem. 

São fatores que explicam a ocorrência dessas tendências migratórias: 

• a crise econômica da década de 1980 e o pequeno crescimento econômico brasileiro dos 
anos de 1990, que repercutiram, em termos de oferta de empregos, na Região Sudeste; 

• a crise econômica da década de 1980 e o processo de reestruturação produtiva a partir da 
década de 1990, que repercutiram, em termos de oferta de empregos, na Região Sudeste; 

• a desconcentração da economia, caracterizada, principalmente, pelo deslocamento de 
indústrias localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte para outras regiões 
do país ou para o interior do próprio estado onde estavam sediadas; 

• a permanência da Amazônia e do Centro-Oeste como fronteiras agropecuárias e a 
exploração de recursos minerais; 

• o deslocamento de indústrias, a concentração da propriedade da terra e o fechamento de 
empresas em grandes cidades contribuíram para o crescimento dos fluxos migratórios em 
direção a médias e pequenas cidades, passando a oferecer oportunidades de negócios, 
opções de lazer, custo de vida mais baixo, etc.;  

• a expansão da economia urbana nas grandes cidades nordestinas, aumentando a oferta 
de trabalho. 

 
Questão 11 

Características e respectivas justificativas do processo de modernização econômica que, na 
década de 1970, tornou industrializados os Tigres Asiáticos: 

• a instalação de filiais de indústrias norte-americanas e japonesas atraídas por vantagens 
locacionais, como mão-de-obra barata, abundante, qualificada e disciplinada, subsídios 
governamentais às exportações e restrições à concorrência de produtos estrangeiros, 
controle das importações e desvalorização da moeda; 



• a industrialização baseada no modelo de plataforma de exportação, em que as demandas 
do mercado mundial, e não as do mercado interno, orientaram os investimentos e o 
crescimento econômico, e as políticas públicas, que induziram a ampliação das 
exportações de bens manufaturados; 

• o emprego de mão-de-obra barata (comparada à americana e à japonesa), abundante, 
qualificada e disciplinada, que reduziu os custos de produção e ampliou a competitividade 
no mercado internacional;   

• o papel assumido pelo Estado no processo de industrialização, que concedeu subsídios 
às exportações e, ao mesmo tempo, restringiu as importações, mantendo uma política de 
desvalorização cambial e adotando medidas protecionistas contra produtos estrangeiros; 

• o papel do Estado no processo de industrialização, que propiciou a qualificação de 
trabalhadores, fez maciços investimentos em educação básica e em infra-estrutura, impôs 
restrições ao funcionamento dos sindicatos para manter os salários baixos e restringiu o 
consumo, a fim de elevar o nível de poupança interna, possibilitando o aumento da 
competitividade dos produtos exportados pelos Tigres no mercado mundial; 

• o reinvestimento dos elevados saldos comerciais em capacitação tecnológica, a fim de 
manter a alta competitividade no mercado mundial; 

• a transferência de capital e unidades produtivas de grandes transnacionais norte-
americanas – os EUA privilegiaram essas nações para marcar presença nessas áreas e 
impedir a expansão do socialismo; 

• a ausência de legislação ambiental rigorosa nos países asiáticos, o que favoreceu a 
transferência de tecnologia industrial dos países centrais, não impondo restrições às 
empresas recém-chegadas; 

• a absorção, no mercado de trabalho, de estrangeiros qualificados, para participarem dos 
processos de produção em funções de gerência e de administração. 

 
 
Questão 12 

A hierarquia urbana, característica do modelo informacional, está associada à dinâmica social e 
econômica comandada pelos fluxos de informações, de capitais, de mercadorias e de pessoas. 
Nesse contexto, a implantação de modernos sistemas de transporte e de comunicação reduziu as 
distâncias e possibilitou a desconcentração das atividades econômicas. Nesse modelo, as 
cidades não se relacionam apenas com os centros maiores aos quais se subordinam, como no 
modelo de hierarquia urbana industrial. Podem estabelecer relações diretas com cidades, 
independentemente de seu tamanho e de sua localização geográfica, sendo definidor, nessas 
relações, o nível de desenvolvimento técnico-científico-informacional que está presente na 
organização espacial das cidades. 
 


