
Questões – América do Norte

1.  (UERJ)  Constituição  Política  dos  Estados  Unidos  Mexicanos,  1917  Artigo  27º.  A
propriedade  das  terras  e  águas  nos  limites  do  território  nacional  corresponde
originalmente à Nação, a qual teve e tem o direito de transmitir  o domínio delas aos
particulares,  constituindo  a  propriedade  privada.  Durante  o  próximo  período
constitucional, o Congresso da União e as Legislaturas dos Estados, em suas respectivas
jurisdições, expedirão leis para levar a cabo o fracionamento das grandes propriedades,
conforme as seguintes bases:
(a) Em cada Estado e Território se fixará a extensão máxima de terra de que pode ser
dono um só indivíduo ou sociedade legalmente constituída.
(b) O excedente da extensão fixada deverá ser fracionado pelo proprietário no prazo que
determinam as  leis  locais;  e  as  frações  serão  postas  à  venda nas  condições  em que
estabeleçam os governos, de acordo com essas leis.
(c) Se o proprietário se negar a fazer o fracionamento, se levará a cabo pelo governo
local, mediante a expropriação.
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A Constituição Mexicana de 1917 incorporou demandas de diferentes  grupos,  como a
medida apresentada no texto,  que só foi  implementada durante o governo de Lázaro
Cárdenas  (1934-1940).  Tal  reivindicação  teve  grande  repercussão  nas  artes  com  o
muralismo, destacando-se os trabalhos de David Siqueiros e Diego Rivera. Identifique a
medida proposta no documento acima. Indique, em seguida, um grupo social que ela
beneficiava diretamente, e ainda, o principal grupo contrário à sua execução.

2.  (UERJ)  Os  mapas  e  dados  apresentados  a  seguir  permitem  estabelecer  algumas
comparações  entre  as  características  geográficas  de  dois  países  que  possuem
semelhanças e diferenças marcantes.



Indique  duas  características  geográficas  comuns  à  Austrália  e  ao  Canadá.  Explique,
também, a distribuição da população nos dois países em função do clima.



3.  (UERJ)  O  atual  presidente  norte-americano  defende  uma  política  migratória  que,
segundo  ele,  irá  reduzir  os  patamares  do  desemprego  no  país.  Considerando  as
informações  dos  mapas  e  as  características  socioeconômicas  dessa  nação,  existe
fundamento para avaliar a eficácia dessa política como:



(A) alta, dado o percentual significativo de ociosidade nas unidades industriais
(B) baixa, dado o índice inexpressivo de estrangeiros nas populações regionais
(C) reduzida, dado o nível baixo de qualificação das ocupações dos não nacionais
(D) elevada, dado o perfil terciário predominante da economia das grandes cidades

4. (UERJ) No mapa, o conjunto das áreas em laranja e o conjunto em azul representam,
cada um, metade do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano distribuído por todo o
território do país.

Justifique  a  grande  concentração  espacial  da  riqueza  norte-americana  nas  áreas  em
laranja. Cite, ainda, duas atividades econômicas relevantes, realizadas nessas áreas, que
favorecem a concentração espacial do PIB.


