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QUESTÃO 1 

(a) Os problemas a serem analisados podem ser os seguintes: 
 
— violência - as empresas evitam se instalar em áreas que possam ser perigosas para seus 
executivos, além do mais, a violência pode ser negativa também para a qualidade de vida dos 
trabalhadores em geral, sendo um elemento que contribui para atrair pessoas e investimentos; 
 
— trânsito intenso - o movimento muito grande de veículos em uma cidade é um fator negativo, pois 
implica maior tempo para os deslocamentos na cidade, encarecendo custos com transporte de 
mercadorias e pessoas; 
 
— grande concentração demográfica - o elevado número de habitantes das cidades grandes é 
contraproducente, pois implica estruturas mais complexas para a administração e para a estrutura da 
cidade; isso conduz a cidades mais complexas nesses aspectos, que demandam maior dispêndio de 
tempo para deslocamentos, transporte e consumo, por exemplo; 
 
— diminuição da qualidade de vida - muitos aspectos relacionados ao bem- estar das pessoas, sejam 
administradores ou trabalhadores subalternos, têm sido levados em conta na hora de escolha de uma 
localização. Há que se considerar que os elementos da produtividade estão intimamente associados a 
estas condições. 

(b) As vantagens podem ser: 
— boa qualidade de vida geral - as cidades de menor tamanho apresentam melhores índices de bem-
estar em decorrência da possibilidade que apresentam de oferecer uma vida mais tranqüila para seus 
habitantes. Esse fator é capaz de atrair fortemente as empresas e os trabalhadores; 
 
facilidade de fluxos: os transportes de mercadorias e pessoas são facilitados nas cidades de menor 
porte, tendo em vista o uso menos intensivo das vias de comunicação; 
 
menores custos: os custos operacionais tendem a ser menores em função da menor competitividade 
existente. 

QUESTÃO 2 

(a) 1º aspecto - localização geográfica: os antigos integrantes pertencem em sua maioria à Europa 
Ocidental e Central, enquanto os novos integrantes pertencem à Europa Central e do Leste; 

(b) 2º aspecto - economia: os antigos integrantes possuem altos índices de desenvolvimento econômico, 
evidenciado nos indicadores como o PIB e renda per capita, muito mais elevados do que os dos 
demais; os países recém ingressantes são, em sua maioria, dependentes economicamente e 
apresentam baixos rendimentos em PIB e baixa renda per capita. 

(c) 3º aspecto - política: os antigos integrantes são de origem democrática do sistema capitalista, 
enquanto os novos integrantes têm sua origem no bloco comunista do leste europeu.  

QUESTÃO 3 

(a) As regiões são Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

(b) As regiões são Norte e Nordeste. 

(c) Entre as causas tem-se que Norte e Nordeste são regiões tradicionalmente mais pobres, cuja estrutura 
econômica e social não propicia o desenvolvimento; os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
apresentam uma estrutura econômica e social mais dinâmica e moderna. 



QUESTÃO 4 

(a) As fases são: evaporação e precipitação. 

(b) A evaporação pode ser relacionada com: água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvem de 
algodão.  

(c) A precipitação relaciona-se a: gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação; gotas de 
água da chuva tão tristes, são lágrimas na inundação; águas que movem moinhos são as mesmas 
águas que inundam o chão.  

QUESTÃO 5 

(a) Isso acontece porque os problemas decorrem da relação existente entre o país e seus financiadores, e 
não da veiculação da notícia no jornal. Apesar de não aparecer como notícia, os problemas sociais 
continuam ocorrendo. 

(b) Entre as conseqüências, podem ser citadas: falta de investimentos em infra-estrutura, em saneamento, 
em saúde, e/ou em educação,entre outros, o que ocasiona a problemática da violência social. 

QUESTÃO 6 

(a) clima : tropical, seco 

(b) relevo: planalto central brasileiro 

(c) vegetação: cerrado 

(d) Outros exemplos brasileiros do mesmo processo foram: 

1 - ferrovias no interior de São Paulo; 

2 - ocupação da Amazônia; 

3 - colonização do Centro-Oeste. 


