
Resolução de questões de 
múltipla escolha

Parte 1



Considerando a dinâmica urbana brasileira, 
as áreas vermelha e verde no mapa 
correspondem a

(a) cinturões entre as áreas industriais de 
duas cidades.
(b) intersecções entre as áreas periurbanas 
de duas cidades.
(c) conurbações entre as regiões 
metropolitanas de duas cidades.
(d) integrações entre as áreas de 
conservação de duas cidades.
(e) sobreposições entre as áreas de 
influência de duas cidades.

Analise o mapa.106



O capitalismo neoliberal, após os anos 1980, caracteriza-se

(a) pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países 
desenvolvidos.
(b) pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em 
detrimento dos setores produtivos e pela tendência à diminuição dos 
direitos sociais.
(c) pela adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais e 
distribuem mais equitativamente a riqueza.
(d) pelo fortalecimento do papel do Estado nos direitos sociais e pela 
diminuição do papel das finanças em relação ao PIB mundial.
(e) pela formação de blocos econômicos entre países periféricos, que 
impediram a livre circulação de capitais e contiveram o aumento das 
desigualdades.
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O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) busca expressar o 
dinamismo de uma economia a partir da soma das riquezas 
produzidas por um país durante determinado período. No 
entanto, o cálculo do PIB ignora

(a) os valores consumidos pelas importações, o que 
artificializa cálculos superavitários.
(b) os gastos do governo, o que interfere na produção de 
bens e serviços.
(c) a dimensão territorial, condição que interfere na 
paridade do cálculo.
(d) os investimentos de empresas, mascarados em 
balanços comerciais positivos.
(e) a apropriação da riqueza gerada, o que prejudica 
análises sociais.
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A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologias dos Estados 
Unidos (Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, entre outras), sem que a 
maioria de seus usuários saiba ou tenha conhecimento. Para essas 
companhias, o fato de o usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de uso 
de um software tem sido considerado suficiente, como permissão consentida, 
para que essas companhias possam utilizar informações sem autorização 
explícita ou formal.
(Hindenburgo Pires. “Indústrias globais de vigilância em massa”. In: Floriano J. 
G. Oliveira et al. (orgs.). Geografia urbana, 2014. Adaptado.)

As informações geradas pelos consumidores, quando espacializadas, permitem 
estabelecer padrões que interessam, particularmente, às grandes empresas. A 
“vigilância alienada” abordada pelo excerto, bem como o emprego do 
geomarketing, contribui para
(a) alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital.
(b) orientar políticas públicas para diminuir a concentração desigual de renda.
(c) coibir práticas abusivas na veiculação de propagandas enganosas.
(d) fiscalizar as formas de uso de produtos que possam invalidar garantias.
(e) estabelecer áreas prioritárias para a distribuição de bens de caráter 
humanitário.
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Como regime social, o fascismo social pode coexistir com a democracia política 
liberal. Em vez de sacrificar a democracia às exigências do capitalismo global, 
trivializa a democracia até o ponto de não ser necessário sacrificá-la para 
promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, por isso, 
de uma forma de fascismo que nunca existiu. Podemos estar entrando num 
período em que as sociedades são politicamente democráticas e socialmente 
fascistas.
(Adaptado de Boaventura de Sousa Santos, Epistemologias do Sul. São Paulo: 
Cortez, 2010, p. 47.)
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De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, a coexistência entre 
fascismo e democracia é
(a) facilitada por processos eleitorais que dão continuidade a fascismos que sempre 
existiram.
(b) promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo 
global.
(c) dificultada por processos eleitorais que renovam a democracia, inviabilizando os 
fascismos.
(d) possibilitada pela aceitação social de sociedades politicamente fascistas e 
socialmente democráticas.



Considerando o contexto dinâmico apresentado pelo excerto, compreende-
se a proliferação dos acordos preferenciais de comércio como resultado

(a) dos pactos internacionais de mútuo desenvolvimento econômico, o que 
leva a investimentos na qualificação da mão de obra em países periféricos.
(b) do endividamento interno dos países subdesenvolvidos, o que provoca 
forte pressão internacional pela comercialização de seus produtos 
primários.
(c) da crise de superprodução dos antigos centros industriais, o que 
demanda rápidos acordos para evitar fechamentos de empresas e 
demissões em massa.
(d) do enfraquecimento dos antigos blocos econômicos, o que provoca 
divergências políticas e econômicas em setores produtivos estratégicos de 
cada país.
(e) da globalização da economia, o que alimenta uma crescente integração 
e uma relativa uniformização das condições de existência das sociedades.
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(a) ampliação do setor secundário, especialmente de bens de capital 
intermediários.
(b) consolidação do Brasil como exportador de alta tecnologia, cujo percentual 
vem se ampliando na pauta de exportações brasileiras.
(c) fortalecimento do setor primário e declínio do setor de maior valor 
agregado.
(d) maior peso do setor primário, pela primeira vez na história econômica 
brasileira.
(e) diminuição da agroindústria nas exportações e aumento do peso dos bens 
manufaturados.

Com base no gráfico referente à 
pauta das exportações brasileiras, 
é correto afirmar que, no período 
analisado, houve
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A metropolização de São Paulo foi induzida pela industrialização no século XX. Nas 
últimas décadas, o deslocamento de parte da indústria da metrópole e o crescimento do 
setor terciário avançado revelam a primazia do capital financeiro, que se articula com o 
setor imobiliário e produz, por exemplo, os edifícios corporativos, sede deste terciário.
(Carlos, A.F.A. São Paulo: do capital industrial ao capital financeiro. In: Carlos, A.F.A. e 
Oliveira. A.U. Geografias de São Paulo: a metrópole do século XXI. São Paulo. 
Adaptado.)

Com base no texto e no mapa, é correto afirmar 
que
(a) o crescimento do terciário avançado indica o 
aumento de estabelecimentos industriais, ambos 
dispersos em São Paulo.
(b) a produção industrial em São Paulo está 
concentrada nas áreas centrais, o que induziu a 
proliferação de edifícios corporativos.
(c) os edifícios corporativos concentram a 
produção de manufaturados e, em São Paulo, 
estão concentrados nas áreas de maior 
densidade populacional.
(d) o setor terciário avançado ocupa os edifícios 
corporativos e está concentrado em poucos 
distritos da metrópole de São Paulo no momento 
atual.
(e) a desconcentração industrial em São Paulo foi 
acompanhada da dispersão do setor terciário 
avançado.
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Detroit foi símbolo mundial da indústria automotiva. Chegou a abrigar quase 2 
milhões de habitantes entre as décadas de 1960 e 1970. Em 2010, porém, 
havia perdido mais de um milhão de habitantes. O espaço urbano entrou em 
colapso, com fábricas em ruínas, casas abandonadas, supressão de serviços 
públicos essenciais, crescimento da pobreza e do desemprego. Em 2013, foi 
decretada a falência da cidade. Essa crise urbana vivida por
Detroit resulta dos seguintes processos:
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(a) ascensão do taylorismo; protecionismo econômico e concorrência com capitais 
europeus; deslocamento de indústrias para cidades vizinhas.
(b) consolidação do regime de acumulação fordista; protecionismo econômico e 
concorrência com capitais europeus; deslocamento de indústrias para outros países.
(c) declínio do toyotismo; liberalização econômica e concorrência com capitais asiáticos; 
deslocamento de indústrias para cidades vizinhas.
(d) ascensão do regime de acumulação flexível; liberalização econômica e concorrência 
com capitais asiáticos; deslocamento de indústrias para outros países.



O período que vai de 1956 a 1967 é considerado como a primeira fase da 
industrialização pesada no Brasil. Barjas Negri. Concentração e desconcentração 
industrial em São Paulo –1880 -1990. Campinas: Unicamp, 1996. Sobre as 
características da industrialização brasileira no período de 1956 a 1967, é correto 
afirmar que
(a) houve uma associação entre investimentos no setor estatal e a entrada de 
capital estrangeiro, que propiciaram a instalação de plantas produtoras de bens de 
capital.
(b) a instituição do Plano de Metas, que teve como principal finalidade incrementar 
a incipiente industrialização do Rio de Janeiro e de São Paulo, marcou politicamente 
esse momento do processo.
(c) partiu do Estado Brasileiro, de caráter fortemente centralizador e nacionalista, a 
criação das condições para a nascente indústria têxtil que se instalava no país, por 
meio de diversos incentivos e isenções fiscais.
(d) ocorreu a implantação de multinacionais do setor automobilístico, que se 
concentraram em São Paulo, principalmente ao longo do eixo da Estrada de Ferro 
Santos-Jundiaí, em direção a Ribeirão Preto.
(e) se trata de uma fase marcada pela política de “substituição de importações”, 
uma vez que se deu um incremento da indústria nacional, pela abundância de mão 
de obra.
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O processo ironizado na charge, em que cada 
participante da reunião acrescenta um item à 
imagem do operário, refere-se

(a) à tomada de decisões no âmbito coletivo, que 
integra os operários no planejamento fabril e 
valoriza o trabalho.
(b) à alienação do trabalho, que fragmenta as 
etapas produtivas e controla os movimentos dos 
trabalhadores.
(c) ao aumento das exigências contratuais, que 
elevam o desemprego estrutural e alimentam as 
instituições de qualificação profissional.
(d) à substituição do trabalhador na linha de 
montagem, que mecaniza as fábricas e evita a 
especialização produtiva.
(e) ao desenvolvimento de novas técnicas, que 
complexificam a produção e selecionam os 
profissionais com domínio global sobre o produto.

118



A presença de empresas globais que dominam o mercado de tecnologia no mundo 
costuma gerar atritos com os governos nacionais e impactos de diferentes dimensões 
em sua indústria cultural e na privacidade dos indivíduos. Diante do poder dessas 
grandes empresas, os Estados nacionais buscam estabelecer regras antitrustes para o 
setor. (Adaptado de Farhad Manjoo, The New York Times/Folha de São 
Paulo,11/06/2016, p. 1 e 2.)
Com relação ao poder econômico e político das empresas globais de tecnologia digital e 
as ações dos governos nacionais, é correto afirmar que:
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(a) A tecnologia digital representou uma expressiva reestruturação da ordem global. 
Houve maior democratização da circulação de informações pela internet e os Estados 
nacionais perderam totalmente o controle do conteúdo transmitido pelas redes digitais.
(b) O poder das grandes empresas de tecnologia predomina apenas nos países pobres, 
cujos Estados dispõem de limitadas legislações para o controle desses grupos 
econômicos em seus territórios, sobretudo no que diz respeito às mídias globais.
(c) As leis antitrustes surgiram no final do século XX e foram criadas pelos Estados 
nacionais para o controle do poder econômico das empresas globais do mercado de 
tecnologia digital, setor que costuma desenvolver práticas de mercado anticompetitivas.
(d) As empresas de tecnologia digital formam verdadeiros oligopólios e controlam 
diversas redes informacionais; apesar disso, elas ainda dependem das legislações dos 
Estados nacionais para a atuação nos territórios e comercialização dos seus produtos.



Base da formação, há 35 anos, do Polo Industrial de Camaçari, considerado o maior 
do gênero no Hemisfério Sul, na região metropolitana de Salvador (BA), a indústria 
química e petroquímica pode estar em via de extinção no local, onde seguidos 
fechamentos de fábricas do setor no polo ilustram a situação. Apenas na última 
década, a Braskem – maior indústria do setor no local – fechou três de suas oito 
unidades. Além dela, deixaram o polo ou reduziram bastante a atividade, nos 
últimos cinco anos, grandes empresas internacionais, como Dow, DuPont, Air 
Products e Taminco, entre outras.

Constituem motivos para a saída das indústrias do ramo químico e petroquímico do 
Polo Industrial de Camaçari:
(a) o fim dos incentivos fiscais, os elevados gastos com segurança e o aumento dos 
impostos.
(b) as frágeis redes de transporte, a dificuldade de comunicação e a falta de 
matérias-primas.
(c) a queda na demanda do consumo local, a baixa qualificação da mão de obra e o 
sucateamento dos maquinários.
(d) o término das concessões, a falta de manutenção das infraestruturas e o 
desmembramento dos terrenos.
(e) as plantas industriais rígidas, a logística precária e os elevados custos de 
produção.
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O número de funcionários lotados em filiais situadas fora dos limites territoriais 
dos municípios onde estão instaladas as empresas matrizes possibilita uma 
compreensão geral da lógica de organização produtiva do território. 
Considerando o mapa e conhecimentos geográficos sobre o tema, é correto 
afirmar que a moderna lógica de organização produtiva do território brasileiro é 
caracterizada pela

(a) centralização da gestão, atrelada à desconcentração geográfica da 
produção.
(b) descentralização da gestão, associada à desconcentração geográfica da 
produção.
(c) centralização da gestão, associada à concentração geográfica da produção.
(d) descentralização da gestão, associada à rarefação geográfica da produção.
(e) descentralização da gestão, atrelada à concentração geográfica da 
produção.
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A economia de todos os países conhece um processo mais vasto e profundo de 
internacionalização, mas este tem como base um espaço que é nacional e cuja 
regulação continua sendo nacional, ainda que guiada em função dos interesses 
de empresas globais. Essa é a razão pela qual se pode falar legitimamente de 
espaço nacional da economia internacional. A centralidade política, de certo 
modo, se fortalece em Brasília, a centralidade econômica se afirma mais 
fortemente em São Paulo. Todavia, a chamada abertura da economia permite a 
São Paulo e Brasília exercerem apenas uma “regulação delegada”, isto é, uma 
regulação cujas “ordens” se situam fora de sua competência territorial e 
deixam pequena margem para a escolha de caminhos suscetíveis de atribuir, 
de dentro, um destino ao próprio território nacional.
(Milton Santos e Maria Laura Silveira. O Brasil: território e sociedade no início 
do século XXI, 2001. Adaptado.)

A condição brasileira de “espaço nacional da economia internacional” e a 
“regulação delegada” exercida pelas principais metrópoles nacionais se 
confirmam uma vez que
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(a) os espaços produtivos integrados à economia global se caracterizam pela 
submissão a uma lógica internacional, ao passo que as metrópoles brasileiras se 
constituem nos espaços a partir dos quais as grandes empresas globais comandam 
suas atividades econômicas no Brasil.
(b) os espaços produtivos integrados à economia nacional se caracterizam pela 
submissão aos interesses nacionais, ao passo que a capital brasileira se constitui no 
espaço a partir do qual a maioria das grandes empresas globais comandam suas 
atividades econômicas no Brasil.
(c) os espaços produtivos nacionais integrados à economia global se caracterizam 
pelo seu poder de regulação dos fluxos financeiros globais, ao passo que as 
metrópoles brasileiras se constituem nos espaços a partir dos quais as grandes 
empresas globais comandam suas atividades econômicas internacionais.
(d) os espaços produtivos integrados à economia global se caracterizam pela 
submissão aos interesses nacionais, ao passo que a capital brasileira se constitui no 
espaço onde se realiza o comando pleno da produção e do consumo no Brasil.
(e) os espaços produtivos integrados à economia global se caracterizam pela 
submissão a uma lógica internacional, ao passo que as metrópoles brasileiras se 
constituem nos espaços a partir dos quais as pequenas e médias empresas 
comandam a moderna produção brasileira.
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Analise o gráfico.

A partir da análise do gráfico e de conhecimentos sobre as características qualitativas 
do comércio exterior brasileiro, o termo que exprime corretamente a orientação 
assumida pela pauta de exportações brasileiras a partir do século XXI é o de

(a) sofisticação.
(b) industrialização.
(c) estagnação.
(d) reprimarização.
(e) crescimento.
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Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), anualmente, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos (30% da produção 
total no planeta) é perdido em dois processos: o desperdício que se relaciona 
ao descarte de alimentos em bom estado e a perda ao longo da cadeia 
produtiva. O desperdício representa 46% e é muito maior nas regiões mais 
ricas. As perdas relativas ao circuito de produção representam 54% do total e 
são maiores nos países em desenvolvimento.

Com base nas informações da 
FAO e em seus conhecimentos, 
indique a afirmação correta.
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(a) A produção de alimentos vem decaindo mundialmente devido aos 
problemas na logística de produção, o que tem provocado aumento da 
insegurança alimentar.
(b) Nos continentes mais desenvolvidos, a perda de alimentos devido ao 
sistema de transporte e armazenamento é a principal causa da inexistência da 
insegurança alimentar.
(c) O fato de parte significativa da população africana estar em estado de 
insegurança alimentar ocorre devido ao desperdício das monoculturas de 
cereais.
(d) O controle rigoroso do desperdício explica o baixo percentual de pessoas 
em situação de insegurança alimentar na América Setentrional e na Europa.
(e) Os dois diferentes processos que causam a enorme perda de alimentos no 
mundo refletem as desigualdades econômicas e sociais existentes entre os 
continentes.
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O gráfico a seguir mostra que o Brasil tem registrado, nos últimos anos, crescimento da 
violência no campo. Assinale a alternativa que indica corretamente o que vem 
motivando esse fenômeno e em que região tem predominado esse tipo de ocorrência.

(a) A expulsão de agricultores familiares pelo avanço das culturas da cana-de-açúcar e 
do algodão tem gerado conflitos entre pequenos e grandes proprietários de terra; região 
Centro-Oeste.
(b) A fragmentação da propriedade em áreas de colonização dirigida e a disputa pela 
posse da terra entre herdeiros vêm produzindo violência agrária; região Norte.
(c) A rivalidade entre trabalhadores rurais e criadores extensivos de gado bovino no 
Pantanal e nas chapadas mato-grossenses tem resultado em violência agrária; região 
Centro-Oeste.
(d) A disputa pela terra envolvendo grileiros contra posseiros em áreas de expansão de 
monocultivos e de projetos de exploração mineral e madeireira tem gerado violência; 
região Norte.
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As primeiras práticas de agricultura datam de, aproximadamente, 10.000 anos. Neste 
período, ocorreram inúmeras transformações na sua base técnica, mas é, no decorrer 
da segunda metade do século XX, que a revolução agrícola contemporânea, fundada na 
elevada motorização-mecanização, na seleção de variedades de plantas e de raças de 
animais e na ampla utilização de corretores de pH dos solos, de fertilizantes, de ração 
animal e de insumos químicos para as plantas e para os animais domésticos, progrediu 
vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns setores limitados dos países 
subdesenvolvidos.
(Marcel Mazoyer & Laurence Roudart. História das agriculturas no mundo: do neolítico à 
crise contemporânea, São Paulo: Unesp; Brasília: NEAD, 2010. Adaptado.)

As transformações ocorridas na agricultura após meados do século XX foram 
reconhecidas como revolução verde, sobre a qual se pode afirmar:

(a) Sua concepção foi desenvolvida no Japão e nos Tigres Asiáticos após a II Guerra 
Mundial.
(b) Contribuiu para a ampliação da diversificação das espécies e do controle das 
sementes pelos pequenos agricultores.
(c) Seus parâmetros produtivos estavam fundados, desde sua origem, em preservar e 
proteger a biodiversidade nas áreas de cultivo.
(d) Com sua expansão, na África e no sudeste Asiático, as populações rurais puderam 
alcançar padrões de consumo semelhantes aos das grandes metrópoles.
(e) Foi baseada na inovação científica e está atrelada à grande produção de grãos em 
extensas áreas de monocultura.
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Esse produto percorreu ampla região, desde o Morro da Tijuca, no Rio 
de Janeiro, no primeiro quartel do século XIX, até o norte do Paraná, 
onde praticamente cessou sua marcha na década de 1970. Nesse 
período, seu percurso deixou marcas significativas na paisagem: vasta 
rede urbana e densa malha ferroviária, solos empobrecidos pela erosão, 
florestas dizimadas e extensivas pastagens, quase sempre de baixa 
produtividade.
(Jurandyr L. S. Ross. Ecogeografia do Brasil, 2009. Adaptado.) 
O excerto refere-se à produção do espaço brasileiro relacionada ao ciclo 
econômico

(a) da borracha.
(b) da cana-de-açúcar.
(c) do café.
(d) do ouro.
(e) do algodão.
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Em 1932, o Estado Brasileiro instalou campos de concentração de flagelados no Ceará, 
desde a região do Cariri até Fortaleza, destinados a isolar os retirantes que saíam do 
interior. No total, esses campos chegaram a concentrar mais de 73 mil pessoas vivendo 
sob condições precárias.

Sobre o tema das secas no Nordeste, é correto afirmar que
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(a) o chamado “Polígono das Secas”, abrangendo a Zona da Mata, desde a 
Bahia até o Maranhão, foi oficialmente demarcado nos anos 1930, no contexto 
da grande seca.
(b) grandes levas de retirantes flagelados do Ceará saíam do sertão e se 
direcionavam ao agreste nordestino, em busca de trabalho nos canaviais, ou às 
capitais do Sudeste, à procura de emprego no comércio.
(c) o projeto de transposição de águas do rio São Francisco, implantado na 
atualidade como medida de combate à seca, resultará em desassoreamento 
desse canal fluvial.
(d) a ocorrência de campos para flagelados explica-se pela ausência de 
políticas de combate às secas, implantadas apenas em 1960 pela 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
(e) a explicação do fenômeno de migração para as cidades como decorrente da 
pobreza no sertão e exclusivamente relacionada à seca é insuficiente, pois 
omite a lógica da concentração fundiária e suas consequências.
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A configuração da questão agrária 
brasileira

(a) resgate e valorização de antigas práticas de cultivo.
(b) concentração da violência contra trabalhadores rurais e camponeses.
(c) cultivo experimental orgânico e sustentável.
(d) reflorestamento e recuperação da biodiversidade.
(e) implantação de núcleos urbanos planejados.

Considerando a questão agrária no Brasil, 
é correto afirmar que a lacuna presente na 
legenda corresponde a áreas de

129


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27

