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Questão 7 
a)  
São fatores explicativos para a difusão das zonas francas no período atual: a expansão das grandes corporações 
pelo mundo todo, valendo-se do paradigma do livre comércio, um dos motores fundamentais do processo de 
globalização; os incentivos fiscais que são oferecidos pelo poder público para as empresas; a atração de 
investimentos estrangeiros voltados para a exportação, especialmente nos países subdesenvolvidos; o 
oferecimento de infraestruturas (portos, telecomunicações, energia, sistemas integrados de transporte) por parte 
dos Estados, para viabilizar o comércio a grandes distâncias. 
 
b)  
A principal Zona Franca existente no território brasileiro é a Zona Franca de Manaus (AM). Houve vários motivos 
para o Estado brasileiro implantar a Zona Franca de Manaus como um instrumento de política territorial: a 
integração do território brasileiro nos anos 1960; uma política de desenvolvimento local para Manaus e mesmo 
regional para toda a Amazônia; a ocupação da Amazônia Ocidental, dadas as baixas densidades demográficas 
então existentes; uma política de defesa do território nacional, especialmente da Amazônia, dentro dos preceitos 
da Segurança Nacional vigente durante o regime militar (1964-1985), ou seja, uma política de soberania 
nacional; uma política de industrialização voltada para a Região Norte do país, buscando integrá-la 
economicamente ao Centro-Sul do país (principal mercado consumidor dos produtos produzidos na Zona Franca 
de Manaus). 
 
 
Questão 8 
a) 
A Figura 1 está associada ao Canal do Panamá; a Figura 2 representa o Canal de Suez. Considerando as 
paisagens das figuras, podemos inferir que a primeira é a do Canal do Panamá, pois apresenta um relevo 
montanhoso e uma vegetação densa e fechada, de floresta, que caracteriza essa porção da América Central 
como região Tropical. A paisagem da figura 2 mostra um relevo bastante plano e claramente desértico, 
caracterizando o nordeste da África. 
 
b)  
Até 1999 o Canal do Panamá esteve sob controle político dos EUA. A manutenção do Canal sob jurisdição 
norte-americana envolveu vários interesses, entre os quais podemos citar o interesse geopolítico norte-americano 
em controlar um ponto fundamental da rota internacional das grandes embarcações, e o interesse econômico 
em encurtar as distâncias entre as costas Leste e Oeste dos EUA, também facilitando o transporte de 
mercadorias de outras nações que não necessitavam mais fazer o percurso Sul pelo Estreito de Magalhães, 
contornando toda a América do Sul. Estas duas razões podem ser resumidas no interesse estratégico de controle 
político e econômico das rotas internacionais das marinhas de guerra e mercante. 
 
 
Questão 9 
a) 
Alguns movimentos sociais decidem pela ocupação de imóveis em razão da falta de habitações ou de sua 
insuficiência para as camadas mais pobres da população, o que afronta o direito à moradia e a função social que 
a propriedade deveria ter, conforme prevê o Estatuto da Cidade. O que explica a existência de muitos imóveis 
fechados em áreas dotadas de infraestrutura é, sobretudo, a especulação imobiliária, que, mobilizando um de 
seus principais mecanismos, busca um intenso processo de valorização dos imóveis. Além disso, observa-se nas 
últimas décadas o aumento do número de imóveis vazios, especialmente nas áreas mais degradadas dos centros 
das cidades.     
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b)  
Muitas causas movem os conflitos sociais relativos à falta de habitação. A questão solicita a indicação de dois 
agentes sociais, um econômico e outro político. Os agentes econômicos envolvidos no complexo conflito das 
ocupações são as incorporadoras imobiliárias e os proprietários dos imóveis. Além dos movimentos sociais, o 
agente político por excelência desse processo é o Estado em suas várias escalas de poder, o município, o Estado 
e a União, ou, para se dizer resumidamente, o poder público. 
 
 

Questão 10 
a) 
Um aquífero é um grande reservatório subterrâneo de água caracterizado por camadas ou formações geológicas 
permeáveis. Seu processo de formação se dá pela penetração ou infiltração das águas das chuvas em rochas 
predominantemente sedimentares, que são permeáveis. A água infiltra pelos poros das rochas até encontrar 
uma camada de rocha de baixa permeabilidade (como argila, folhelho, rocha ígnea etc.). Contudo, também se 
pode falar em aquífero fissural ou fraturado, que é aquele caracterizado pela infiltração das águas em fissuras ou 
fraturas de rochas cristalinas. 

 
b) 
A água infiltrada nas rochas retorna para córregos, rios, lagos e lagoas. Esse afloramento ocorre por meio de 
nascentes ou minas que aparecem em locais onde houve saturação de água nos interstícios dos grãos das rochas 
sedimentares ou em áreas onde ocorre o afloramento das rochas cristalinas impermeáveis. Nessas condições, a 
água, aproveitando-se das condições de relevo, brota em direção às áreas mais baixas. O que chamamos de 
“áreas de descarga” são locais onde a água sai do aquífero. Essas águas são fundamentais para a irrigação na 
agricultura. 
 
 

Questão 11 
a)  
A erosão é o transporte do material sedimentar que resulta dos processos de intemperismo. Ela é responsável 
pela destruição do relevo das partes mais altas, e esse material vai ser depositado, logicamente, nas partes mais 
baixas. O assoreamento é a deposição do material sedimentar nos leitos dos rios, lagos e lagoas. 
 
b)  
A ocorrência de erosão pode ser verificada nos rios porque suas águas ficam “barrentas”, ou seja, o rio está 
transportando o material sedimentar erodido da bacia à qual ele pertence; além disso, o próprio assoreamento é 
um sinal óbvio da erosão. A causa principal da erosão em áreas periféricas das grandes cidades localizadas em 
regiões tropicais é a remoção da cobertura vegetal (desmatamento). 
 
 

Questão 12 
a) 
O direito civil está relacionado com a igualdade jurídica de todos os cidadãos, para que possam exercer 
individualmente sua liberdade de ir e vir. Perante a lei todos são iguais e podem usufruir dos mesmos direitos, 
independentemente de sua cor, raça, crença, preferência sexual ou política. Nos direitos civis incluímos a 
liberdade de expressão e de imprensa, daí a necessária existência do Estado de Direito. O direito político é aquele 
que confere ao cidadão a liberdade de organização política e o direito de participar do exercício do poder 
político, de votar e de ser votado em qualquer circunscrição territorial, municipal, estadual e federal. 
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b) 
Os direitos sociais referem-se ao bem-estar e segurança que devem ser extensivos ao conjunto da sociedade, 
como saúde, habitação e seguridade social. Todos os três direitos (civis, políticos e sociais) devem ser garantidos 
pelo Estado por meio de legislações e instituições, contudo a cidadania não se restringe a um status sob a 
autoridade do Estado. A cidadania é “direito a ter direitos”, portanto, pressupõe igualdade, liberdade e 
dignidade que estão permanentemente em construção por meio das lutas sociais e dos sujeitos sociais atuantes 
por reconhecimento e redistribuição de todo tipo de direito. Só o pleno exercício da vida cívica, social e política 
por parte dos cidadãos garante que os direitos sejam observados e respeitados. 
 


