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Questões Específicas  
 

 
 
1. Considerando os Blocos Econômicos, a União Europeia (27 países em 2011) permanece como 
relevante importador de mercadorias brasileiras. Considerando os países individualmente, a 
China vem se destacando, desde 2009, como o principal destino das exportações brasileiras: em 
2005 era o terceiro importador brasileiro, atrás da Alemanha (1º) e dos EUA (2º). Outro destaque 
importante das relações comerciais do Brasil é a Argentina: nos últimos dez anos, o valor das 
exportações para esse país saltou de US$ 5 bilhões para US$ 23 bilhões. 
 
a) Quais são os principais produtos que o Brasil exporta para a China? 
b) Fator Agregado é um conceito que agrupa os produtos exportados em três categorias: básicos, 
semimanufaturados e manufaturados. Considerando o Fator Agregado, qual é a categoria de 
produtos que o Brasil mais exporta para a Argentina e que contexto institucional tem permitido 
avançar numa melhor integração com os vizinhos brasileiros da América do Sul?  
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2. De acordo com o gráfico, o mercado de trabalho formal no Brasil se ampliou na última década. 
Cite duas vantagens para os trabalhadores nacionais propiciadas pela carteira assinada e duas 
vantagens para o governo brasileiro decorrentes da ampliação desse benefício. 
 
 

 
 
3. “A preocupação com as ‘populações tradicionais’ que vivem em Unidades de Conservação é 
relativamente recente no Brasil, e até pouco tempo (e ainda hoje para os preservacionistas 
clássicos) elas eram consideradas ‘caso de polícia’, pois deveriam ser expulsas da terra em que 
sempre viveram, para a criação de parques e reservas”. 
(Antonio Carlos S. Diegues, O mito moderno da natureza intocada. 3ª edição, São Paulo: Hucitec, 

2000, p.125.) 
 

a) O que são as Unidades de Conservação e quais seus objetivos principais? 
b) A chamada questão ambiental envolve polêmicas entre preservacionistas e conservacionistas. 
Explique em que consistem o preservacionismo e o conservacionismo.  
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4. Criada em 2010, no início da crise financeira grega, a Troika (composta pelo Banco Central 
Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional) tem sido a principal protagonista 
dos planos de resgate de países europeus em crise. Contudo, as medidas de austeridade 
impostas a esses países têm promovido mais desigualdades sociais e, contrariamente ao 
desejado, têm aumentado o desemprego. 
 
a) Indique duas medidas de austeridade impostas pela Troika aos países em crise da Zona do 
Euro. 
b) Além do desemprego, indique duas consequências sociais provocadas pela recessão 
econômica em que se encontram esses países europeus.  
 
 
    URBANIZAÇÃO PLANETÁRIA  
 
Estudos feitos até 30/7/13 informam que o número de habitantes nas cidades cresce a uma 
velocidade assustadora: 65,7 milhões a mais por ano, segundo o Banco Mundial. Nos próximos 
30 anos, elas receberão mais dois bilhões de pessoas, segundo estimativas da Organização das 
Nações Unidas (ONU), passando de 3,9 bilhões atuais para mais de seis bilhões, concentrando 
em zonas urbanas mais de dois terços da população do Planeta. Gente que precisará de 
transporte, segurança, habitação, energia, água, saneamento, saúde e inúmeros outros serviços 
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da administração pública. Para as prefeituras e governos centrais, é um desafio gigantesco. Para 
as empresas que desenvolvem soluções para o setor, uma oportunidade de tamanho idêntico – 
há previsões como as do Índice de Desenvolvimento das Cidades (IDC), por exemplo, segundo as 
quais esse já é um mercado de US$ 6,1 bilhões por ano para as empresas de tecnologia, e 
alcançará US$ 20,2 bilhões em 2020. Para a totalidade das empresas, o mercado é muito maior 
— só a China está gastando o equivalente a US$ 10,8 bilhões este ano em soluções para 
“cidades inteligentes”. (...)  

(ISTOÉ, 16/8/2013. Adaptado.)  
 
5. De acordo com as informações obtidas no texto, é CORRETO afirmar que  

a) o inchaço das cidades é provocado pelo crescimento ordenado de sua infraestrutura, que 
atende às necessidades da população urbana planetária.     

b) as dimensões e a complexidade dos problemas urbanos, bem como a urgência para 
resolvê-los passaram a exigir soluções que contenham inovação e tecnologia.     

c) os investimentos governamentais nas chamadas cidades inteligentes eliminarão o 
processo acelerado de urbanização planetária.     

d) a urbanização planetária desestimula as disparidades sociais, pois trata-se da 
redistribuição demográfica de populações rurais em assentamentos urbanos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

#VaiTerEspecífica 

Geografia  
Professor: Cláudio Hansen 

03/12/2014 

 
Gabarito 

 
1. a) Predominam nas exportações brasileiras para a China as commodities (produtos básicos / 
semimanufaturados) cujo valor é cotado nas bolsas de valores. Os principais produtos de 
exportação do Brasil para a China são a soja e o minério de ferro.  
    b) As exportações brasileiras para a Argentina são predominantemente de produtos 
manufaturados (industrializados), com destaque para máquinas, veículos, produtos metalúrgicos e 
eletroeletrônicos. De modo geral, as vendas brasileiras para a América Latina são 
dominantemente de produtos industrializados, diferindo da prevalência de commodities que 
acontece no comércio com os países asiáticos e a União Europeia.   
 
2. Gabarito: Duas das vantagens para o trabalhador: 
• direito a férias remuneradas 
• acesso ao seguro desemprego 
• direito ao recebimento do abono de férias 
• acesso à aposentadoria pela Previdência Social 
• direito ao recebimento do décimo-terceiro salário 
• recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
• maior facilidade de acesso ao crédito para a compra de bens e financiamento 
Duas das vantagens para o governo: 
• redução do déficit da Previdência Social 
• aumento da arrecadação dos tributos destinados à proteção social do trabalhador 
• diminuição da demanda de serviços públicos por trabalhadores em situação de fragilidade social 
 
3. a) As Unidades de conservação são espaços, em sua maioria públicos, destinados à 
conservação das paisagens naturais, incluindo o relevo, o solo, os recursos hídricos e os 
ecossistemas. Existem unidades de uso indireto (recursos não podem ser explorados) e unidades 
de uso sustentável como as reservas extrativistas, onde é permitido o uso racional dos recursos 
naturais. 
   b) O preservacionismo não admite atividades econômicas nos espaços naturais, ou seja, deve 
ocorrer a preservação integral dos ecossistemas e paisagens. Já os conservacionistas admitem a 
utilização econômica sustentável dos recursos naturais.   
 
4. a) Entre as medidas de austeridade impostas pela União Europeia e FMI aos países em crise 
da Zona do Euro (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha e Chipre), destacam-se: ajuste fiscal 
(adequação dos gastos públicos à arrecadação com aumento de carga tributária), reforma na 
previdência (aumento de idade para se aposentar), reforma no setor bancário, congelamento ou 
redução de salários, demissão de funcionários públicos e diminuição de investimentos sociais. 
    b) Entre as consequências sociais provocadas pela recessão econômica estão:  
- aumento significativo do número de imigrantes dos países em crise como a Grécia em direção 
aos países em melhor situação econômica da União Europeia e até países emergentes; 
- crescimento da xenofobia (aversão aos estrangeiros e intolerância étnica e religiosa) em vários 
países contra imigrantes de nações subdesenvolvidas. 
 
5. B 


