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Questão 1 
 
A) O elemento cartográfico ausente no Mapa 02 que  impediu a leitura e a  descrição  do mapa  é 

a  legenda.  
B)  A presença desse elemento é imprescindível para a leitura de qualquer mapa, uma vez que a 

legenda, por ser um código usado para representar os elementos do espaço numa 

representação cartográfica, facilita não somente a leitura, mas a compreensão das cartas e 

dos mapas. Assim, a ausência da legenda não permitiu aos alunos fazerem a espacialização 

das formas de relevo brasileiro no mapa dado. 

 

 
Questão 2 
 

A) Os motivos que justifiquem a importância da apicultura para o Rio Grande do Norte como 

alternativa de reprodução social, sobretudo para produtores familiares rurais, principalmente, 

são: Geração e ou complementação de renda; Fixação do homem ao meio rural; Diversificação 

alternativa da produção. Além desses, de modo secundário, também podem ser apontados: 
Baixo investimento de capital; Inexistência de tecnologias modernas; demanda de pouca terra; 

facilidade do trabalho; atividade permanente; utilização do mel por algumas indústrias como a 

farmacêutica. 

B) Os motivos mencionados justificam a importância da apicultura para o Rio Grande do Norte, 

tendo em vista o aumento da pauta de exportação; a redução do desemprego em áreas rurais; 

a diminuição da sobrecarga do sistema urbano com a fixação do homem do campo e, por 

conseguinte a redução da migração; a possibilidade de uma melhor qualidade de vida para a 

população rural; por ser uma atividade que possibilita a sustentabilidade da região, do ponto de 

vista natural uma vez que a reprodução do mel acontece de forma bastante natural e ainda por 

permitir a inserção da mão de obra familiar no mercado. 

 

Questão 3 
A) Poderiam ser listados os seguintes fatores: Desmatamento; assoreamento dos rios e dos 

reservatórios;  poluição ou contaminação de águas potáveis;  desperdício; crescimento da 

demanda; falta de consciência ambiental; uso da água potável para a Irrigação. Além desses 

fatores, considerados então com essenciais outros, de caráter secundário também poderiam 

ser mencionados: Crescimento populacional; aquecimento Global; Efeito Estufa; Falta de 

Consciência Política.  



B) Possíveis conseqüências  que poderiam ser mencionadas: conflitos políticos entre nações pelo 

acesso à água e o controle do uso e reuso da água; Aumento da mortalidade infantil e das 

doenças associadas à má qualidade da água; Mercantilização  e aumento do preço da água; 

Intervenção na soberania nacional com relação à utilização dos recursos hídricos; maior 

conscientização das questões ambientais. Além dessas conseqüências consideradas como as 

principais, outras, de caráter secundário também poderiam ser mencionadas. Migração; 

redução da produção de alimentos; Racionamento severo do fornecimento de água. 

 

Questão 4 
No atual período tecnológico, científico e informacional, nas grandes cidades e nas metrópoles, 

principalmente, o tempo social ocorre numa velocidade extremamente rápida, uma vez que as 

demandas da sociedade, motivadas pelo capital, são cada vez mais complexas e se ampliam a 

cada instante. Nesse sentido, paisagens antigas dão lugar a novas paisagens que atendem 

melhor às necessidades do capital. Isto é, as paisagens dos espaços citados estão em constantes 

transformações. Mas no processo de produção do espaço a intervenção do tempo veloz produzido 

pelo atual momento técnico-científico e informacional também interfere no cotidiano das pessoas. 

As comunicações acontecem de forma cada vez mais rápida, permitindo o contato com o distante, 

e com o moderno; os hábitos e costumes se propagam com maior velocidade através da 

intensificação do consumo; Assim, pode-se dizer que o momento é marcado por mudanças de 

grandes significados e, sendo as grandes cidades e as metrópoles espaços fundamentais na 

reprodução do capital são nesses espaços que se presencia a maior eficiência do capital. Para tal, 

a tecnologia tem sido um instrumento eficiente no processo de destruição/construção de novas 

formas de reprodução social e de novas configurações espaciais, ou seja, acontece a 

artificialidade do espaço que passa a ter competitividade. È importante salientar que nesse atual 

momento a reprodução do espaço está atrelada a uma nova dinâmica, a dinâmica das redes, 

além da relativização do tempo e das distâncias, promovendo, assim, mudanças na vida cotidiana. 

Também nesse novo momento pode se perceber intervenções na produção e na configuração 

espacial das grandes cidades e metrópoles relacionadas a: diminuição do tempo e do espaço; 

produção de novos espaços e de novas técnicas; Instantaneidade e simultaneidade dos 

acontecimentos; a artificialização dos espaços e a comunicação em rede. 

 
Questão 5 
A) Os fatores são: Modernização e automação dos setores produtivos; baixa qualificação 

profissional para atender às demandas do processo produtivo atual; redução das 

oportunidades de trabalho em função da automação; redução dos custos de produção; 

deficiência do setor educacional; flexibilização da produção. 

B) O intensivo processo de tecnificação da produção desempregou um grande número de 

trabalhadores que passou a se submeter às exigências do mercado de trabalho, sendo a 



qualificação profissional um dos requisitos básicos. Entretanto, a tecnologia da informação 

anda velozmente de modo que parte significativa desses desempregados não consegue obter 

essa qualificação, gerando assim uma instabilidade social, cujo resultado tem sido um 

crescimento rápido da informalidade e da acentuação dos níveis de pobreza. Outro fator 

significativo nesse processo a ser apontado é a flexibilização da produção que, ao fazer parte 

da reestruturação produtiva tem como um dos objetivos principais a diminuição dos custos de 

produção e, por conseguinte, a diminuição de mão-de-obra no processo de produção. Porém 

no contexto dessa realidade, a falta de qualificação profissional é um dos fatores de maior 

importância e significado. A tecnologia ao avançar exige uma maior especialização de cada 

trabalhador, o que somente é alcançado por uma minoria. 


