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Item 83. A reestruturação produtiva recente do território brasileiro promoveu, entre outros 
resultados, a desindustrialização da cidade de São Paulo e região metropolitana e o deslocamento 
das plantas industriais paulistanas para diversas regiões brasileiras e mundiais, como o sul do 
Brasil, o litoral nordestino, a China e países do MERCOSUL. 
 
Gabarito banca: Errado 
 
Justificativa:  
Como verificado, a partir de reportagens, a reestruturação produtiva recente do território 
brasileiro promoveu, entre outros resultados, a desindustrialização da cidade de São Paulo e 
região metropolitana e o deslocamento das plantas industriais paulistanas para diversas regiões 
brasileiras e mundiais, como o sul do Brasil, o litoral nordestino, a China e países do MERCOSUL.  
Como sabemos, a região Sul foi a mais beneficiada com o deslocamento das indústrias de São 
Paulo.  
Outro exemplo é o litoral nordestino, principalmente o Pólo industrial de Camaçari, na Bahia. 
Atualmente 50% dos empregos gerados na região são das indústrias automobilísticas, que 
deixaram de se instalar em São Paulo. 
 
Fontes Bibliográficas:  
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-busca-de-custos-menores-empresas-
brasileiras-abrem-fabricas-no-paraguai,10000097591 
http://www.valor.com.br/brasil/2720144/empresas-brasileiras-na-china-sofrem-com-falta-de-
informacoes 
 
 
 
Item 88. A divisão territorial do trabalho existente em regiões produtivas do agronegócio é 
organizada em dois circuitos da economia local: o circuito superior, comandado pelas empresas e 
produtores hegemônicos do agronegócio, e o circuito inferior, formado a partir da agricultura 
camponesa não integrada diretamente à agricultura tecnificada. 
 
Gabarito da banca: Certo 
 
Justificativa:  
Entendo que o item está errado, pois a teoria desenvolvida por Milton Santos é uma análise dos 
sistemas urbanos.  
A teoria dos dois circuitos da economia foi desenvolvida por Milton Santos, na década de 1970, 
como uma resposta aos estudos urbanos e econômicos tradicionais que tinham como paradigma 
a planificação, marcada pela política liberal. Em sendo assim, uma constante instabilidade é 
indicada visando, não atacar as causas da pobreza e do subdesenvolvimento, mas mostrar as 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-busca-de-custos-menores-empresas-brasileiras-abrem-fabricas-no-paraguai,10000097591
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consequências desse processo. Igualmente o circuito inferior, a economia informal, a economia 
com base familiar e as diversas saídas e formas que a população de baixa renda encontra para 
resolver seu cotidiano, eram vistas, não em um processo totalizador, mas como anomalias que 
precisavam ser resolvidas imediatamente. Apenas o circuito superior, dentro da lógica capitalista e 
cada vez mais internacionalizado era visto como resolvido e dono das ações futuras. 
 
 
Item 98. Baixos índices de desenvolvimento educacional em países dos continentes africano e 
asiático são fatores explicativos para as altas taxas de urbanização ali verificadas. 
 
Gabarito da banca: Certo 
 
Justificativa:  
Considero o item errado, pois de todo o continente africanos (54 países), apenas 18 países 
possuem a maior parte das pessoas vivendo nas cidades. Não estou negando que nas últimas 
décadas o continente africano acelerou o seu processo de urbanização, mas considero equivocado 
associar baixos índices de desenvolvimento educacional com as altas taxas de urbanização ali 
verificadas. 
Até mesmo, porque no continente não encontramos altas taxas de urbanização. 
 
Item 109. A expansão e o fortalecimento do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS) se 
deram a partir de batalhas vitoriosas travadas no Iraque contra forças governamentais e curdas, e 
na Síria, contra forças leais ao governo, as quais lhe asseguraram o controle de importantes 
territórios e a ascensão sobre a oposição sunita naqueles dois países. 
 
Gabarito da banca: Certo.  
 
Justificativa: 
Creio que o item está errado apenas por conta da palavra SOBRE. 
Como o Estado Islâmico é de orientação religiosa, islâmica sunita, creio que houve a ascensão 
sobre as forças curdas, xiitas e cristãs nos dois países. 
 
 
Item 118.  A Convenção de Budapeste — ou Convenção sobre Cibercrime —, negociada no âmbito 
da União Europeia (UE) em 2001, é, no presente, o instrumento de caráter vinculante e jurídico 
para a cooperação internacional voltada para a prevenção e o combate ao crime cibernético. 
 
Gabarito da banca: Certo 
 
Justificativa:  
Ao meu ver, o erro do item é quando ele afirma que A Convenção de Budapeste — ou Convenção 
sobre Cibercrime —, foi negociada no âmbito da União Europeia, quando na verdade ela também 
contou com a participação de países que também não integram o bloco econômico europeu, 
portanto, a Convenção ocorreu no âmbito do Conselho Europeu, e não, no âmbito da União 
Europeia.  
 
Fonte: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/legislacao/legislacoes-
pertinentes-do-brasil/docs_legislacao/convencao_cibercrime.pdf 
 
 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/legislacao/legislacoes-pertinentes-do-brasil/docs_legislacao/convencao_cibercrime.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/legislacao/legislacoes-pertinentes-do-brasil/docs_legislacao/convencao_cibercrime.pdf
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