QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 08
Gab: D
Com a ampliação dos fluxos de refugiados da Ásia e da África em direção a Europa notamos um fortalecimento do
discurso nacionalista, do culturalismo e profundamente xenofóbico. Em boa parte a posição contrária a UE destes
movimentos deve-se ao acordo Schengen que autoriza a livre circulação de indivíduos dentro do bloco. Outro ponto
está relacionado ao aumento do número de atentados promovidos por radicais islâmicos dentro do bloco, ampliando
o discurso islamofóbico.
QUESTÃO 09
Gab: D
Em boa parte, o colapso de Detroit encontra-se vinculado as transformações implementadas pelo 1˚ choque do
petróleo e a implementação do modo de produção pós-fordista, toyoltista ou acumulação flexível em escala global.
Com isso, notamos que atividades produtivas passaram a buscar países e regiões com custos operacionais mais
baratos, tendo em vista o processo a necessidade de redução destes pela competitividade global cada vez mais
acirrada.
Contudo, devemos lembrar que Detroit não se consolidou como uma cidade global, adquirindo funções terciárias a
partir de tais transformações em curso como ocorreu em NY, Chicago e São Paulo.
QUESTÃO 10
Gab: E
As imposições tecnológicas e ambientais reduzem gradativamente o número de postos de trabalho para a força de
trabalho que possui baixa qualificação, potencializando a exclusão, pobreza e o movimento migratório, em especial
o êxodo rural.
No caso específico dos canaviais, notamos a proibição nos últimos anos da queima da lavoura antes da colheita. Este
fato inviabiliza o corte manual, forçando a absorção de maquinário no momento da colheita.
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 03
Os fatores responsáveis pela implementação do pós-fordismo foram o 1˚ choque do petróleo, em função da
ampliação dos preços dos combustíveis e derivados petroquímicos; e a consolidação da globalização que possibilitou
a espacialização das atividades produtivas em função da consolidação do meio-técnico-científico-informacional.
Dentre as características deste modo de produção temos: Redução dos estoques, produção Just-in-time,
espacialização do processo produtivo, diversificação dos produtos, equipes de produção altamente qualificadas,
racionalização da utilização das matérias-primas e da energia, inserção da robótica e informática.
QUESTÃO 04
Fome, pela baixa tecnificação das lavouras e clima semiárido com chuvas escassas e irregulares; conflitos étnicos, em
função da demarcação das fronteiras pelos colonizadores europeus que não consideram a diversidade étnico-cultural;
expansão do radicalismo islâmico; Escassez de água, impactando a produção agrícola e a vida das pessoas;
desertificação, em função da prática da queimada para expandir a produção agrícola.

