Questão 01
O comércio exterior brasileiro possui características multidirecionais; as exportações e importações do país envolvem inúmeros parceiros comerciais em
várias regiões do mundo. Entretanto, o Brasil tem participação modesta nos
fluxos comerciais globais, não figurando entre os países de maior volume mundial nas exportações. Outro fato negativo refere-se à pauta de exportação. A
economia brasileira permanece com pequena capacidade de inovar, produzir,
escoar e exportar produtos ligados à revolução tecnológica, que são de alto
valor no comércio mundial.
Com base nessas informações, FAÇA o que se pede.
A) IDENTIFIQUE dois importantes fatores estruturais que interferem diretamente na capacidade industrial e comercial de um país.

B) EXPLIQUE o processo de Exportação.
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Questão 02
Leia este texto.
“A raiz da desigualdade social está na concentração de terras rurais nas
mãos de poucas famílias ou empresas. Cerca de 3% do total das propriedades
rurais do país são latifúndios, ou seja, tem mais de mil hectares e ocupam
56,7% das terras agriculturáveis – de acordo com o Atlas Fundiário do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Em outras palavras, a
área ocupada pelos estados de São Paulo e Paraná juntos está nas mãos dos
300 maiores proprietários rurais, enquanto 4,8 milhões de famílias estão à espera de chão para plantar. Um dos exemplos do grau de concentração de terras
em nosso país é a área de 4,5 milhões de hectares, localizada na Terra do
Meio, coração do Pará, que o grupo CR Almeida, do empresário Cecílio do
Rego Almeida, reivindica para si”.
Fonte: Fabiana Vezzali– Repórter Brasil, 11/07/2006
Com base nesse texto, FAÇA o que se pede.
A) RELACIONE este tipo de propriedade e o problema da migração rural-urbano.

B) IDENTIFIQUE um reflexo social derivado da concentração de terras em nosso país.
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Questão 03
Como consequência do maior crescimento da produção relativo à demanda, os
preços dos alimentos, incluindo os que nutrem animais, caíram para um nível
tal que o lucro dos produtores tornou-se muito pequeno ou inexistente.
IDENTIFIQUE uma causa para esse problema.
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Questão 04
Analise esta charge.

Fonte: Lézio Jr. Diário da Região, 29/08/2008.
Cm base nesses dados, FAÇA o que se pede.
A) ESTABELEÇA a relação entre a reação do presidente brasileiro e o cenário
mundial no período em que a charge foi publicada.

B) DESCREVA a contradição entre a realidade abordada pelo chargista e a
alegria do presidente.
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