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Questão

Resposta
Ponto cardeal: leste.
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Uma das localidades a noroeste: Caju; Ilha do Fundão; Ramos; Complexo do Alemão.
Uma das localidades ao sul: Santa Teresa; Botafogo.
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Uma das características relacionadas à figura 1:
• maior pluviosidade no sul/sudeste do país
• maior disponibilidade hídrica na bacia do rio Azul
Uma das características relacionadas à figura 2:
• maior densidade populacional no norte/nordeste chinês
• maior demanda per capita de água no norte/nordeste chinês
Um dos efeitos:
• Atendimento à demanda por mão de obra mais qualificada, considerando o nível médio
de escolaridade dos imigrantes.
• Ampliação da população em idade ativa, já que a ampla maioria dos venezuelanos
está no auge da idade produtiva (20 a 39 anos).
Alteração:
• Ampliação da população adulta, já que mais de 70% dos imigrantes estão nessa faixa etária.
• Tendência de elevação da natalidade, em virtude do predomínio de adultos em idade reprodutiva
entre os imigrantes.
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Duas das consequências socioeconômicas:
• crescimento da indústria de insumos agrícolas
• aumento das exportações de produtos agrícolas
• aumento da oferta de alimentos no mercado interno
• redução do emprego no campo em virtude da mecanização das lavouras
• aumento dos problemas ambientais associados ao uso de agrotóxicos na lavoura
• aumento do nível médio de qualificação do trabalhador rural com carteira assinada
• ampliação do percentual de trabalhadores formais nas áreas de agricultura modernizada
Dois dos fatores:
• aumento da violência urbana
• crescimento da população urbana
• facilidade de acesso com transporte individual
• reunião de grande número de lojas em um pequeno espaço
• tendência de transformação desses espaços em centros de lazer e serviços
• formação de bairros com presença de grandes condomínios e/ou com menor densidade de construções
Uma das explicações:
Maior número de shopping centers é encontrado em regiões mais populosas como a Sudeste, e
vice-versa.
• Maior número de shopping centers é encontrado em regiões de maior renda, como a Sul e Sudeste, e
vice-versa.
• Menor número de shopping centers é observado em regiões menos urbanizadas, como a Norte.
•

Duas das explicações:
• Quanto
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maior a altitude de uma cidade, como é o caso de Petrópolis, menores serão as temperaturas
médias observadas, pois o aquecimento da atmosfera se dá de baixo para cima, pelo fenômeno da
irradiação.
• A cidade do Rio de Janeiro está sob a forte influência da Massa Tropical Atlântica, que possui
temperaturas altas.
Uma das causas:
• a recente crise econômica que afeta o país
• baixos salários pagos a grande parcela da classe trabalhadora
• elevadas taxas de desemprego entre os trabalhadores com pequena qualificação/escolaridade
• dificuldade de acesso à moradia pelo elevado preço do solo urbano em função da política habitacional
inexistente ou ineficiente
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Uma das características:
• escassez de serviços de saúde, educação e transporte
• domínio do território por facções criminosas e milícias
• degradação ambiental (contaminação de recursos hídricos e desmatamento)
• ausência de propriedade formal dos lotes urbanos onde os moradores edificam suas moradias
• insuficiência quantitativa e qualitativa de serviços de infraestrutura urbana (água, esgoto, coleta de
lixo, eletricidade)
• insuficiência/inexistência de serviços de urbanização (calçamento de ruas, iluminação pública, galerias
de águas pluviais)
Um dos argumentos:
• Inadequação do modal em função do tamanho do território, pois é o mais caro para grandes distâncias.
• O custo do transporte de cargas por rodovias é o mais caro entre os modais.
• A manutenção das estradas é cara e de necessidade contínua.
• A mercadoria transportada tem valor final elevado.
• A emissão de CO2 e outros poluentes é elevada.
Uma das dificuldades:
• O relevo planáltico, principalmente na região Sudeste, eleva o custo de implantação de hidrovias.
• A implantação de hidrovias pode comprometer a utilização de recursos hídricos para outras demandas, principalmente em áreas com pequena disponibilidade de água.
• O clima tropical, dominante em grande parte do território, diminui as vazões dos rios em períodos de
estiagem e pode comprometer a circulação de embarcações de maior porte.
Duas das atividades:
• pecuária
• agricultura
• exploração mineral
• exploração de madeira
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Um dos danos ambientais e respectiva causa:
• maior assoreamento de rios, devido ao aumento de processos erosivos
• mudanças no clima local, pelo aumento de temperatura e evaporação
• aumento do processo erosivo, pela intensificação dos fluxos de água superficiais
• empobrecimento do solo, pela perda de nutrientes e matéria orgânica decorrente de enxurradas ou
lixiviação
•diminuição da biodiversidade, pela extinção/migração de espécies e pelas mudanças no clima local
Duas das situações:
• assédio moral/sexual
• dupla jornada de trabalho (emprego e afazeres domésticos)
• falta de creches e/ou locais para amamentação em locais de trabalho
• pressão para não engravidar (possibilidade de demissão caso isso ocorra)
• preterimento em processos seletivos para ocupação de postos de trabalhos
• menor remuneração do que os homens para desempenho de funções iguais
• maiores dificuldades para obter promoções ou ocupar cargos de chefia/gerência

