QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 08
1) A
As taxas de urbanização mais elevadas estão ligadas às áreas de maior dinamismo econômico, como a região Sudeste –
principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro –, e estão relacionadas à forte industrialização e ampla rede
de serviços. Há também uma parcela do Centro-Oeste que é bastante urbanizada, ligada à modernização das atividades
do campo e à expansão e melhoria da rede de serviços.
QUESTÃO 09
3) D
A análise dos dados permite concluir que, diferentemente do que ocorre com os demais países da tabela, Índia e Nigéria
não possuem a maior parte de suas populações concentradas no setor terciário da economia.
QUESTÃO 10
4) B
A terceirização realiza-se concomitantemente com o período que se denomina globalização, embasado na ideologia
neoliberal, muito influenciada por Thatcher e Reagan. Trata-se de um processo que busca reduzir os custos da produção
em si e os gastos com a folha de pagamentos, diminuindo, assim, a estrutura das empresas, com o intuito de dinamizar
seu funcionamento.
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 03
Centros de compras possibilitam a ocorrência da segregação socioespacial. Esta se dá em espaços que podem promover
uma separação da população conforme o nível de renda, como é o caso dos shopping centers: espaços que representam
um estilo de vida consumista, o qual as pessoas de baixa renda acabam não conseguindo manter, sendo então inibidas
a frequentá-los.
QUESTÃO 04
a) Por um lado, é forte a migração das plantas fabris para países emergentes ou subdesenvolvidos; por outro, a parcela
das empresas responsável pelo desenvolvimento dos projetos e modelos tende a permanecer localizada nos países
mais ricos e desenvolvidos.
b) A atração do setor de produção para países emergentes ou em desenvolvimento está ligada à presença de mão de
obra barata e de leis trabalhistas e ambientais menos rigorosas, elementos que diminuem os gastos com a
produção. Por outro lado, a manutenção dos setores de projetos e desenvolvimento nos países mais ricos está
ligada à presença, nesses países, de mão de obra altamente quali cada, bem como centros de pesquisa públicos e
privados que se associam às grandes empresas.

