
 

Descomplica para os fortes – Geografia Econômica  

1) Observe a figura e o texto sobre o tema da exclusão social: 

 

O processo de globalização da economia, que envolve a reestruturação técnica da produção e 

a redefinição da organização do trabalho, tem provocado drásticas mudanças sobre o nível de 

emprego e sobre a distribuição de renda.  

(Adaptado de Projeto RS – 2010 Realizando o Futuro, Pobreza Urbana , 1998.)  

Atualmente, a modernização da economia brasileira vem ocorrendo com o apoio da 

orientação neoliberal e com o empenho de acompanhar os novos patamares tecnológicos da 

Revolução Técnico-científica em curso.  

Considerando que, segundo muitos estudiosos, as medidas adotadas para tal opção têm um 

caráter excludente, visto que promovem a destruição de atividades tradicionais e a não 

inclusão dos destituídos no setor moderno,  

Aponte um posicionamento defendido por aqueles que contestam a supervalorização do 

desenvolvimento tecnológico apoiada na política neoliberal. 

 

 

 

 



 

2) 

 

De acordo com o texto, há um elemento do fordismo verificado no Brasil apenas 

recentemente. Aponte esse elemento. Nomeie ainda o atual modelo produtivo capitalista, 

sucessor do fordismo, e apresente duas de suas características. 

3) 

Um mundo onde o tempo voa 

No céu noturno de Memphis, nos Estados Unidos, as luzes dos aviões competem com as 

estrelas. São cargueiros. Entre 11 da noite e 3 da manhã, eles chegam em intervalos de 96 

segundos. Uma média de 37 por hora. A razão do frenético movimento de aviões em Memphis 

é a sede da FedEx, a transportadora cuja competição com outras empresas fez da logística um 

termo vital no mundo dos negócios. A logística pode ser entendida como o conjunto de 

recursos e operações feitas para permitir o transporte de pessoas ou mercadorias com o 

menor custo e no menor tempo.  

(Adaptado de Veja, 23/08/2006) 

As mudanças de caráter industrial e tecnológico decorrentes do avanço da globalização 

resultaram em novas formas de organização da produção e em novos produtos, para os quais 

o transporte aéreo tornou-se fundamental.  

Apresente uma mudança vinculada à Revolução Técnico-científico-informacional e uma 

relação existente entre essa mudança e o aumento do transporte de cargas por via aérea. 

4) Leia o seguinte trecho da entrevista concedida pela economista Tania Bacelar de Araújo: – 

Como você descreveria o processo de desenvolvimento brasileiro, do ponto de vista da 

questão regional e da distribuição espacial das atividades econômicas? 

– Acho que podemos visualizar três grandes períodos. O primeiro deles foi muito longo – 

começa com a colonização e se estende até o início do nosso século – e os demais são do 

século XX.  

(MINEIRO, A.; ELIAS, L. A. & BENJAMIN, César. Visões da Crise. Rio de Janeiro: Contraponto,1998.) 



Levando em conta a distribuição espacial das atividades econômicas, ao longo dos três 

períodos indicados, apresente:  

a) uma característica do primeiro período e o fator econômico que permitiu a passagem para o 

momento seguinte;  

b) uma característica do segundo período e outra do terceiro período, situado nos anos 90. 

5) 

 

Com base no mapa acima e em seus conhecimentos,  

 a) identifique o tipo de indústria predominante na região Nordeste, considerando sua 

capacidade geradora de emprego.  

 b) caracterize o parque industrial da região Sudeste. Considere, na sua análise, a presença da 

indústria de ponta de alta tecnologia nessa região e sua capacidade geradora de emprego.  

 


