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EXERCÍCIOS: 
1) Todas as afirmativas expressam corretamente 
contrastes e desigualdades encontrados no Brasil, 
EXCETO 
a) A migração intensa para a porção ocidental 
alterou pouco a distribuição da população, que 
continua concentrada em sua maior parte na 
porção centro oriental do país. 
b) A queda no ritmo de urbanização verificada na 
década atual foi pequena, mas a população 
brasileira continua vivendo, por excelência, nas 
cidades. 
c) A renda per capita do Brasil apresentou 
crescimento em alguns anos, mas a distribuição 
da renda nacional continua desigual e são muitos 
os brasileiros que vivem em condições 
miseráveis. 
d) As regiões Norte e Centro-Oeste, nos últimos 
anos, aumentaram sua participação no Produto 
Interno Bruto do país, mas as desigualdades 
regionais persistem e favorecem o Centro-Sul. 
e) O aumento na taxa de mortalidade bruta 
pouco alterou o crescimento vegetativo que 
continua muito elevado, e a base da pirâmide de 
idades tem se ampliado. 
 
2) Leia o texto a seguir: 
O país não deve abrir mão da tecnologia das 
usinas nucleares. Para o Brasil, pode haver a 
oportunidade a médio e longo prazos de exportar 
urânio enriquecido, usado na produção de 
reatores. (...) Além dos pequenos reatores, um 
outro desafio é o domínio de tecnologias para o 
tratamento de rejeitos. Também seria bom para 
o país ir avançando até a produção de grandes 
reatores. 
 (Rogério C. Cerqueira Leite. "Gazeta do 
Povo", 11/04/2004) 
 
Na análise do autor desse texto, o uso da 
tecnologia nuclear no Brasil 
a) faz parte do atual projeto geopolítico nacional, 
prevendo inclusive a construção de armas 
nucleares. 
b) tem sido estimulado, apesar de o país ser 
signatário de tratado de não-proliferação de 
armas nucleares. 

c) constitui-se na única alternativa para a crise na 
produção de energia elétrica no país, apesar dos 
riscos. 
d) tem impedido investimentos nesta área por 
causa da produção e eliminação de rejeitos 
radiativos. 
e) não deve ser negligenciado, face às vantagens 
econômicas e científico-tecnológicas que oferece. 
 
3) A política de manutenção de um "Estado-
Mínimo", preconizada pela doutrina neoliberal 
adotada no Brasil a partir da década de 1990, 
gerou forte desestatização da economia, com a 
privatização de empresas estatais. 
Com relação a esse tema, é correto afirmar que, 
no Brasil, 
 
a) houve redução significativa do déficit público e 
do grau de endividamento externo do país. 
b) os setores de telecomunicações e energia 
elétrica estiveram entre os alvos preferenciais 
dos investidores estrangeiros. 
c) foram privatizadas somente as empresas que 
compunham setores deficitários da economia 
estatal. 
d) o setor ferroviário, por ter ficado fora do 
processo de privatização, não se modernizou e 
mantém sua malha totalmente sucateada. 
e) os investimentos estrangeiros foram liderados 
por Japão, Alemanha e países chamados de Tigres 
Asiáticos. 
 
4) A inserção política brasileira no sistema 
político-econômico internacional pode ser 
considerada modesta, em oposição às suas 
dimensões geográficas e demográficas. 
Constituem obstáculos a uma participação mais 
efetiva do Brasil no arranjo geopolítico mundial: 
 
I. As crises políticas e econômico-financeiras são 
obstáculos aos ajustes do País às transformações 
e à dinâmica do capitalismo internacional. 
II. As dificuldades em estabelecer políticas 
públicas de inserção social coerentes e objetivas 
geram contradições que enfraquecem a posição 
do Estado em suas relações internacionais. 
III. A relativa marginalização do País quanto a 
investimentos diretos de capital estrangeiro 
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confirma essa posição menos privilegiada no 
arranjo geopolítico mundial. 
IV. Os passivos sociais e ambientais 
historicamente produzidos materializam-se na 
estrutura social e espacial do País, refreando 
possibilidades de crescimento econômico rápido 
e maior competitividade externa. 
 
Marque a alternativa correta: 
a) se apenas as afirmativas I e II forem 
verdadeiras. 
b) se apenas as afirmativas II e III forem 
verdadeiras. 
c) se as afirmativas I, II, III e IV forem verdadeiras. 
d) se apenas as afirmativas I e III forem 
verdadeiras. 
e) se nenhuma das afirmativas for verdadeira. 
 
5) "Enquanto os 20% mais pobres ficam com 
apenas 2,6% da renda nacional, os 10% mais ricos 
detêm 48,1 % deste montante." 
  (Jornal da "Ciência Hoje". 3/11/95) 
 
Esses dados referentes ao Brasil para os anos 90, 
permitem-nos afirmar que 
a) a situação social e econômica da população 
brasileira é uma das mais graves do mundo, 
devido ao crescimento acelerado da mortalidade. 
b) apesar dos índices apresentados, o nosso País 
tem uma situação melhor dentre os mais pobres 
por ser também industrializado. 
c) essa situação de má distribuição da renda é 
apenas aparente porque as múltiplas atividades 
da economia informal ocupam 30% da população 
ativa. 
d) a distribuição da renda é semelhante a dos 
tigres asiáticos, que como o Brasil, se 
industrializaram mais aceleradamente após a 
Segunda Guerra Mundial. 
e) a concentração da renda nas mãos de uma 
pequena parcela em detrimento da maioria da 
população é um fato assustador, pois nem 
mesmo a Índia atinge tais índices. 
 
6) Á MEDIDA QUE UM PAÍS SE DESENVOLVE 
AUMENTA O NÚMERO DE PESSOAS NO SETOR 
SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO. ISSO LEVA A UMA 
DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE SE 
DEDICAM AO SETOR PRIMÁRIO. 

 
Esta situação, é válida para o Brasil como um 
todo. Entretanto, esta situação tem menor peso 
que em outras, como é o caso das regiões: 
a) Sudeste e Centro-Oeste. 
b) Sul e Sudeste. 
c) Nordeste, Sul e Norte. 
d) Sudeste, Centro-Oeste e Sul. 
e) Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 
 
7) Sobre o Brasil, afirma-se: 
(     ) sua população residente é composta 
principalmente de adultos e velhos; 
(     ) possui grandes disparidades econômicas e 
sociais entre suas regiões; 
(     ) conta com uma população 
predominantemente rural; economia industrial 
baseada em indústrias leves; mercado interno 
auto-suficiente para produção industrial e 
agrícola; 
(     ) apresenta, nas últimas décadas, um 
crescimento demográfico bastante acelerado, 
face o grande aumento que vêm tendo as suas 
taxas de natalidade; 
(     ) encontra-se totalmente no hemisfério 
setentrional, estando situado a Oeste do 
meridiano de Greenwich. 
 
8) "A redistribuição da renda e da riqueza exige 
uma política capaz de promover a restauração do 
parque produtivo brasileiro, respondendo aos 
desafios impostos pela conjuntura internacional. 
Mas requer, também, uma política agrícola 
voltada para o abastecimento interno, de modo a 
eliminar este grande escândalo nacional: a fome." 
  (Severo Gomes) 
 
Dentre as medidas que se pode julgar 
compatíveis com os objetivos delineados no texto 
citam-se: 
a) a criação diversificada de empregos, a elevação 
do patamar de salários nas zonas urbanas e 
rurais, além de uma desconcentração de terras 
produtivas. 
b) a ampliação dos recursos destinados a grandes 
empreendimentos, como Carajás, e a introdução 
de mecanização intensiva no campo. 
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c) a extensão do mercado financeiro a todos os 
setores da população ativa e a multiplicação de 
agroindústrias. 
d) a aplicação de políticas de controle de 
importação e o desenvolvimento de institutos de 
pesquisa agronômicos para aperfeiçoamento da 
produção agrícola. 
e) a ampliação das exportações de 
manufaturados e o barateamento de 
implementos agrícolas como fertilizantes e 
agrotóxicos. 
 
9) O Brasil é identificado como pertencente ao 
grande conjunto de países subdesenvolvidos. Ao 
mesmo tempo, apresenta uma forte estrutura 
urbano-industrial. Aponte três razões dessa 
aparente contradição. 
 
10) Quais afirmações a seguir aplicam-se às 
disparidades regionais de desenvolvimento que 
têm ocorrido no Brasil nos últimos 50 anos? 
 
I. Essas disparidades relacionam-se com a 
implantação de uma economia industrial e a 
formação do mercado nacional único. 
II. Com a integração econômica do espaço 
nacional que ocorreu basicamente a partir de 
1930, a produção industrial, em valor absoluto, 
tem diminuído no Nordeste. 
III. A industrialização ocorrida no Sudeste após 
1956 aprofundou a desigualdade regional de 
desenvolvimento então já existente. 
IV. As condições naturais têm tido um papel 
fundamental e ativo no aumento das 
disparidades regionais. 
 
a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) II e IV 
 
GABARITO: 

1) E  

2) E 

3) B 

4) C 

5) E 

6) E 

7) FVFFF 

8) A 

9) - Necessidade de reforma agrária; 

- Modelo econômico concentrador de 

renda; 

- Déficit em programas sociais. 

10) B 

 


