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QUESTÃO 83.  
GABARITO: CERTO.  
Comentário: Perfeito. Essas são as principais mercadorias de exportação do Brasil, potência            

regional que participa, ainda que de forma modesta, da cadeia de produção global. 

 

QUESTÃO 84.  
GABARITO: CERTO.  
Comentário: Realmente estamos verificando um processo de desindustrialização não só na           

cidade de São Paulo, como também, em sua Região Metropolitana. O principal destino dessas              

plantas industriais são as outras regiões brasileiras, como também países do MERCOSUL, como             

por exemplo o Paraguai e a China. 

 

QUESTÃO 85.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Achei o item complicado!!! Me incomodou quando o item falou de mão de obra               

qualificada. Se bem que depende do setor, pois em algumas vezes são importados profissionais              

para a região. Mas, acredito que o principal de atração de indústrias para o Nordeste está mais                 

ligado à mão de obra barata e incentivos fiscais. 

 

QUESTÃO 86.  

GABARITO: ERRADO.   
Comentário: A teoria dos dois circuitos da economia urbana foi criada por Milton Santos, no               

final da década de 1960, para explicar a urbanização dos países periféricos. 

 

QUESTÃO 87.  
GABARITO: CERTO.  
Comentário: A expansão da fronteira agrícola rumo à Amazônia Legal realmente causou uma             

série de conflitos na região envolvendo vários atores, situação verificada sobretudo no Pará. 
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QUESTÃO 88.  
GABARITO: CERTO.  
Comentário: Marquei o item como certo, mas pode ser que a banca traga um gabarito               

diferente... Pois “celeiro do mundo” foi um termo utilizado pela primeira vez por Getúlio              

Vargas. Mas, ainda assim, acredito que está certa. 

 

QUESTÃO 89.  
GABARITO: CERTO.  
Comentário: Todos nós sabemos que o Brasil está se encaminhando para um aumento da              

população idosa nas próximas décadas, por isso, alguns setores da sociedade argumentam da             

necessidade da reforma previdenciária.  

 

QUESTÃO 90.  
GABARITO: ERRADO. .  
Comentário: Crescimento Vegetativo não leva em consideração fatores migratórios. 

 

QUESTÃO 91.  
GABARITO: ERRADO.  

Comentário: O Brasil está se encaminhando para a estrutura etária de pirâmide invertida,             

revelando assim, um grande desequilíbrio entre as faixas etárias. 

 

QUESTÃO 92. 

GABARITO: CERTO. 
Comentário: O item está correto! Ilustrando o que realmente está acontecendo. A produção             

hidrelétrica no país já não é mais a mesma. A própria bandeira vermelha nos indica um uso                 

mais intenso de termelétricas para complementar o sistema elétrico do país. 

 

QUESTÃO 93.  

GABARITO: ERRADO. . 
Comentário: A região Norte não possui um enorme potencial eólico, pelo contrário, é a região               

de menor potencial. O maior potencial é o da região Nordeste seguida da região Sul. 
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QUESTÃO 94.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Foi-se o tempo que as commodities estavam super valorizadas. E, outro erro é              

atribuir um perfil exportador de commodities à China e à Índia. A China é uma grande                

exportadora de bens industrializados e a Índia grande exportadora de serviços. 

 

QUESTÃO 95.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Concordo que a globalização facilita a integração entre Estados e mercados, mas             

ela, ao meu ver, não confere uniformidade à governança global, até mesmo, porque esta              

questão é fragmentada, obedecendo aos interesses de cada Estado. 

 

QUESTÃO 96.  

GABARITO: ERRADO. 
Comentário: A globalização não elimina resistências a novos ambientes socioculturais. Pelo           

contrário, segundo a teoria do Choque de Civilizações, nem todos os povos estão abertos a um                

ambiente sociocultural novo.  

 

QUESTÃO 97.  

GABARITO: CERTO.  
Comentário: A tecnologia vem orientando as mudanças introduzidas nas novas formas de            

produção. O espaço geográfico está cada vez mais fragmentado em relação à produção. E,              

verifica-se também o fortalecimento dos conglomerados internacionais. 

 

QUESTÃO 98.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Baixos índices de desenvolvimento educacional estão relacionados à altas taxas de            

ruralização e não urbanização, como afirma o item. 

 

QUESTÃO 99.  

GABARITO: CERTO.  
Comentário: A região Centro-Oeste do Brasil é um dos maiores exemplos desse fenômeno             
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relatado no item, onde novas fronteiras agrícolas articulam o campo com a modernização             

tecnológica que influencia diretamente a urbanização dos países. 

 

QUESTÃO 100.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Cidade global é uma cidade considerada um lugar importante no sistema            

econômico global, não havendo relação direta com taxas de natalidade ou expectativa de vida,              

por exemplo. 

 

QUESTÃO 101.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Existem cidades pequenas e média que apresentam alto índice de           

desenvolvimento tecnológico. 

 

QUESTÃO 102.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Ao contrário do que o item afirma, observamos um aumento do aquecimento             

global e degradação dos recursos naturais da Terra. 

 

QUESTÃO 103.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: No cálculo do IDH, todos os indicadores possuem o mesmo peso. 

 

QUESTÃO 104.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: O modelo de acumulação flexível não fortalece o capital local, como afirma o item.               

Pelo contrário, a acumulação flexível é o modelo de produção vigente na Novíssima Ordem              

Mundial, que se caracterizada pela dispersão produtiva em das transnacionais entre os            

territórios que apresentam as melhores vantagens. 

 

QUESTÃO 105.  

GABARITO: CERTO.  
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Comentário: Acredito que todas as informações são coerentes com a teoria das Relações             

Internacionais. 

 

QUESTÃO 106.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Discordo quando o item afirma que a diplomacia pode obter informações de             

forma irrestrita. 

 

QUESTÃO 107. 

GABARITO: ERRADO.  
Comentário:  A América do Sul é uma das regiões mais instáveis do planeta. 

 

QUESTÃO 108.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Creio que o tema segurança, esteve presente na política externa do Brasil durante              

a Guerra Fria. 

 

QUESTÃO 109. 

GABARITO: CERTO.  

Comentário: Os novos desafios relacionados ao terrorismo, principalmente, acabaram fazendo          

com que serviços secretos de nações rivais se unissem. 

 

QUESTÃO 110.  

GABARITO: CERTO.  
Comentário: As rivalidades permanecem, mas agora voltadas para questões de ordem           

econômica, tecnológica e industriais. 

 

QUESTÃO 111.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: O ISIS (Estado Islâmico) é um grupo sunita, portanto o item está errado quando               

afirma que o grupo terrorista está ascendendo sobre a oposição sunita da Síria. 
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QUESTÃO 112.  

GABARITO: CERTO.  

Comentário: O conflito na Republica Centro Africana está diretamente ligado a disputa pela             

exploração de diamantes, tendo o fator religioso como secundário. 

 

QUESTÃO 113.  

GABARITO: CERTO.  

Comentário: Tanto no Iêmen como na Síria, temos um pano de fundo do conflito entre as duas                 

maiores potências da região: a Arábia Saudita (sunita) contra o Irã (xiita). 

 

QUESTÃO 114.  

GABARITO: CERTO.  
Comentário: O conflito na Síria, apesar de ter se iniciado por questões domésticas, reflete em               

muito os conflitos geopolíticos das grandes potências.  

 

QUESTÃO 115.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: O tráfico de drogas não cresceu substancialmente na Colômbia durante o período             

de negociações assinalado no item. 

 

QUESTÃO 116.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Apesar do aumento na produção e no consumo de drogas sintéticas, a cocaína              

ainda é hoje uma das drogas mais utilizadas no mundo, não se limitando as regiões produtoras.  

 

QUESTÃO 117.  

GABARITO: CERTO.  

Comentário: Concordo que de uma perspectiva global, o perfil das organizações dedicadas ao             

narcotráfico vem se alterando significativamente, à medida que aumentam, em número e            

importância, redes horizontais, menos estruturadas e hierarquizadas e dedicadas,         

simultaneamente, a outras atividades ilícitas como os crimes cibernéticos e ambientais. 
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QUESTÃO 118.  
GABARITO: ERRADO.  
Comentário: Não concordo que as discussões de propostas políticas relacionadas à promoção            

da segurança cibernética no plano global são, no presente, de caráter eminentemente            

intergovernamental e de alcance somente regional. 

 

QUESTÃO 119.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário:. Hacktivismo é um termo controverso. Mas, na grande parte das vezes, o termo              

foi criado para descrever como a ação eletrônica direta pode trabalhar para mudança social              

através da combinação de habilidades de programação de computadores aliado ao           

pensamento crítico. Outros usam isso praticamente como sinônimo de malicioso, atos           

destrutivos que comprometem a segurança dos computadores na Internet. 

 

QUESTÃO 120.  

GABARITO: ERRADO.  
Comentário: A Convenção de Budapeste — ou Convenção sobre Cibercrime —, não foi             

negociada no âmbito da União Europeia (UE), mas sim do Conselho Europeu. 
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