
GEOGRAFIA 

Questão 1 

O turismo no Nordeste tem sido importante na atração de populações, tendo em vista: as múltiplas 
possibilidades de investimento, a geração de renda e de empregos, a implementação de infra-
estrutura básica, a existência de paisagens naturais e a melhor qualidade de vida. 

Esse quadro tem favorecido a dinamização e ampliação de diversas atividades, tais como: o 
comércio, o setor imobiliário, a prestação de serviços, o setor de transportes, além de aumentar 
arrecadação de impostos e ampliar o mercado formal e informal de trabalho. 

Nesse contexto, é evidente que a atividade turística tem se constituído em um fator importante 
para a atração de um considerável contingente populacional para a área litorânea nordestina, seja 
como migrante, na busca de emprego, de melhor qualidade de vida ou para investir no próprio 
setor turístico ou afim, seja na condição de turista, em busca das paisagens paradisíacas. 

 

Questão 2 

a) Políticas de incentivos fiscais implementadas tanto pelo Estado como pelos municípios, 
que passaram a atrair empreendimentos empresariais; 

b)  Disponibilidade de mão-de-obra barata nas áreas periféricas – constitui-se em um dos 
elementos incentivadores do deslocamento industrial, por possibilitar maiores lucros para as 
empresas; 

c) Vantagens locacionais – a presença de uma boa infra-estrutura de transportes e 
comunicações, facilitando o fluxo tanto de mercadorias como de pessoas, se constitui num 
fator para o deslocamento das empresas; 

d) O aumento do custo de produção no sudeste, tendo em vista os altos preços do solo, de 
mão-de-obra, dos aluguéis, têm sido um fator significativo no deslocamento de indústria para 
outras regiões em que o custo de produção torna-se mais barato, possibilitando à empresa 
maiores lucros; 

e) Decisão empresarial visando aumento de escala e melhor forma de escoamento de 
produção; 

f) As Políticas públicas têm viabilizado e possibilitado a criação de infra-estrutura,  
possibilitando o deslocamento de indústrias do sudeste para outras regiões,  com a 
implantação dos distritos industriais nas cidades de grande e médio porte; 

g) Modernização da agricultura tem atraído empresas especializadas na produção de 
implementos agrícolas; 

h) Incentivo dos governos municipais na fixação de certos empreendimentos com doações de 
terrenos para construção da estrutura física da empresa; 

i) Controle a distância em função do desenvolvimento de tecnologias; 

j) Fragilidade na organização sindical, facilitando as relações trabalhistas das empresas; 

k) Inoperância e pouco cumprimento da legislação ambiental vigente; 

l) Proximidade das fontes de matérias-primas; 

m) Proximidade de mercado consumidor. 



Questão 3 

As redes informacionais –internet e televisão – vêm se tornando importantes nos últimos tempos 
para a vida cotidiana das pessoas. Isso porque, tais redes: 

a) Possibilitam a interatividade. 

b) Possibilitam  a simultaneidade e a instantaneidade dos eventos. 

c)  Provocam o encurtamento das distâncias no espaço, repercutindo, assim, nas relações 
sociais. 

d) Promovem a supressão do tempo. 

e) Eliminam as fronteiras espaciais. 

f) Favorecem a conexão entre pessoas que se encontram distantes uma da outra. 

g) Facilitam o acesso à informação. 

h) Interferem na mudança de opinião das pessoas. 

i) Promovem a aceleração da velocidade das mudanças no tempo e no espaço. 

j) Possibilitam uma maior rapidez nos fluxos de informação. 

k) Criam um espaço virtual. 

l) Possibilitam uma maior rapidez na aquisição de mercadorias e serviços. 

m)  Favorecem mudanças nos padrões culturais. 

 

Questão 4 

Municípios:  

Açu – Alto do Rodrigues - Apodi – Areia Branca – Caraúbas – Carnaubais – Dix-Sept Rosado – 
Felipe Guerra – Guamaré – Ipanguaçu – Macau – Mossoró – Pendências – Porto do Mangue – 
Serra do Mel – Upanema 

A importância da produção de petróleo para os municípios deve-se aos seguintes aspectos: 

a) Pagamento de Royalties, aumentando a receita dos municípios e possibilitando investimentos 
em políticas públicas, com a melhoria de infra-estrutura, o que implica melhoria de qualidade 
vida.  

b) Geração de riquezas para alguns proprietários de terras, tendo em vista o pagamento de 
Royalties, pelo fato de a Petrobrás fazer a exploração petrolífera nessas propriedades, 

c) Dinamização do comércio e dos serviços locais, gerando empregos, tanto diretos como 
indiretos. 

d) Possibilidade de investimentos para a implementação de obras e programas socioambientais 
e culturais. 

e) Geração de emprego e renda através de empresas petrolíferas e/ou prestadoras de serviços 
à Petrobrás. 

 

 



 

Questão 5 

A) Como se dá o mecanismo que explica o fenômeno das monções 

O mecanismo das monções se explica pela alternância dos centros de alta pressão e de baixa 
pressão, o que ocorre sazonalmente entre o oceano Índico e o sul e sudeste do continente 
asiático.  

Durante o inverno, tendo em vista a diminuição de temperaturas, o continente torna-se um centro 
de alta pressão, contrapondo-se ao oceano, que se torna um centro de baixa pressão, tendo em 
vista a elevação das temperaturas. Nesse caso, há um deslocamento de massas de ar frias e 
secas do continente para o oceano. No verão do hemisfério norte, as massas de ar continentais 
se aquecem mais que as massas oceânicas, tornando-se, o continente, um centro de baixa 
pressão e o oceano, um centro de alta pressão, ocorrendo, assim, o deslocamento das massas de 
ar quentes e úmidas do oceano para o continente, provocando ocorrência das chuvas.  

 

B) Qual a importância das monções para a agricultura da Índia 

 

As monções exercem um papel fundamental para a agricultura da Índia, tendo em vista que o ciclo 
da agricultura tradicional está condicionado à dinâmica das mesmas. Por isso,  a ocorrência de 
chuvas provocada pelas monções é importante,  principalmente, para a cultura do arroz, uma vez 
que esse cultivo ocorre nas áreas de várzeas, que são inundadas durante o período chuvoso. O 
escoamento das águas pluviais transporta os nutrientes das áreas mais elevadas para as áreas 
de várzea, garantido a fertilização dos vales. 


