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ASSUNTO: Resoluções 3ª série–  GEOGRAFIA – PROF. Mike 

 
Lista 01 

 
01. a) A fauna e a flora do lugar que vai ser alagado para a construção de grandes barragens será destruído, 

podendo afetar o clima da região e a perda de solos agricultáveis. 
b) Pois apesar de utilizar um recurso natural, a água, ele não se exauri, podendo ser reaproveitado, enquanto 

os outros se esgotam e emitem poluentes 
c) A grande extensão territorial, grandes rios e relevo acidentado ou de planalto, facilitando a construção de 

barragens. 
 
02. a) Golfo do México, Golfo pérsico e Venezuela 

b) Os países que mais consomem petróleo não são necessariamente os maiores produtores. 
 
03. a) A crescente demanda por energia dos “Países do Norte” (os EUA, notadamente), além da busca por fontes 

energéticas alternativas ao petróleo, forçam políticas de incentivo à produção e destinação da biomassa 
advinda de atividades agrícolas diversas para a indústria de energia, sendo a produção do etanol uma delas. 

b) O problema estrutural identificado é o da manutenção da submissão do setor agrícola dos “Países do Sul” aos 
interesses dos mercados internacionais, notadamente os dos “Países do Norte”. Ainda nos dias atuais, muitos 
“Países do Sul” submetem a sua organização produtiva a um padrão de economia agroexportadora. 

 
04. a) As principais fontes utilizadas na produção do biodiesel são: mamona, canola, soja, algodão, girassol, milho 

e amendoim. 
b) Pelas condições climáticas favoráveis, pedológicas e de extensão territorial do país, além da política oficial de 

estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico para este combustível dentro do setor energético. 
 
05. a) O petróleo em áreas terrestres (on-shore) no Brasil está associado principalmente a regiões costeiras e as 

maiores reservas estão na Bacia Potiguar no Rio Grande do Norte, próximo a Mossoró e no Recôncavo Baiano, 
próximo a Salvador, Bahia, a primeira área de produção petrolífera no Brasil. Ao longo da costa existem 
inúmeras outras áreas como Carmópolis em Sergipe e Coqueiro Seco e Atalaia em Alagoas. Existe uma 
pequena produção de petróleo e gás natural na Bacia do Urucu no vale médio do Amazonas. São áreas 
caracterizadas como bacias sedimentares, antigos leitos marinhos onde no período Cretáceo da Era 
Mesozoica, grande volume de matéria orgânica (plâncton marinho), por decomposição anaeróbica, resultou 
na formação de petróleo. 

b) Como o Brasil privilegiou a matriz de transporte rodoviário, a demanda por óleo diesel e gasolina fez o país 
importar o produto e mais adiante construir refinarias mais voltadas ao craqueamento de petróleo “leve”, 
com mais hidrocarbonetos e de melhor qualidade na produção de combustíveis como a gasolina, o querosene 
e o óleo diesel e com maior valor de mercado. A descoberta de petróleo na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, 
na plataforma continental, promoveu mudanças no planejamento estratégico do país para o setor energético. 
A maioria do petróleo de Campos era do tipo “pesado” com muito betume e elementos graxos e menor valor 
de mercado. A Petrobras estabeleceu uma política de exportar o petróleo pesado, com menor valor, e importar 
o petróleo leve, de maior valor, gerando deficit, pelo valor do petróleo leve e seu alto consumo. As atuais 
descobertas na camada do pré-sal são caracterizadas por grande quantidade de petróleo leve, o que pode 
inverter a tendência deficitária ao longo do tempo. 

 
06. O elevado potencial de energia eólica na interface oceano-continente se deve aos ventos regulares e constantes 

resultantes das diferenças térmicas e barométricas entre terra e mar. 
 
07. a) A usina será construída na bacia hidrográfica do rio Xingu (Amazônica), no Estado do Pará. 

b) Impactos ambientais: alteração da dinâmica fluvial; inundação de grandes áreas; extinção de espécies da 
fauna e da flora; desaparecimento de áreas cultiváveis. Impactos sócio-econômicos: desapropriação e 
deslocamento de pessoas para outras áreas; mudança na organização espacial; deslocamento da população 
indígena. 

 
08. Destino: O destino reservado aos judeus era o Holocausto (campos de concentração, extermínio, genocídio, 

massacre). 
Princípio: O princípio que orientava a prática de extermínio sistemático era o anti-semitismo. Tal princípio 
justificava a afirmação quanto à inferioridade dos judeus, de um lado, e à superioridade da raça alemã, de outro. 
Essa afirmação associava-se às práticas eugênicas, que pressupunham uma humanidade dividida 
hierarquicamente em raças humanas. Essa divisão legitimava uma política de supressão racial, com vistas à 
purificação da raça ariana.   
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09. a) Entre outros acontecimentos, podemos citar: 
– A proclamação da Doutrina Truman e a elaboração do Plano Marshall, em 1947; 
– A divisão da Alemanha em dois países, em 1949; 
– A criação da OTAN, em 1949 
– A Guerra da Coréia, entre 1950-1953; 
– A Guerra do Suez, em 1956; 
– A crise dos mísseis, em Cuba, em 1962. 

b) Entre outras características, podemos apresentar: 
– A bipolaridade das relações internacionais, caracterizado pela divisa do mundo em dois blocos: áreas sob 

influência da URSS e áreas sob influências dos EUA; 
– A corrida armamentista, baseada especialmente na aplicação da tecnologia nuclear na indústria bélica; 
– A corrida espacial; 
– A polarização ideológica expressa, por um lado, em imagens e valores de depreciação da sociedade 

comunista ou da sociedade capitalista; e por outro lado, na repressão política aos inimigos internos.   
 
10. a) Socialismo, também comumente definido como "socialismo real"; 

b) O referencial teórico-ideológico do socialismo era o marxismo-leninismo, uma versão do marxismo surgida 
com a Revolução Russa de 1917. 

c) Foi implantado em diversos países do leste e centro da Europa, libertados ou conquistados pela União 
Soviética a partir do avanço do exército vermelho na sua luta contra o exército alemão entre 1944 e 1945, 
na II Guerra Mundial. A adesão e implantação do socialismo nestes países (Bulgária, Romênia, Iugoslávia, 
Albânia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e República Democrática da Alemanha - ou Alemanha Oriental) 
ocorreram, porém, alguns anos após o fim do conflito, e pode-se dizer que, em grande parte, foram impostas 
ou favorecidas pela presença militar soviética, embora, na Iugoslávia, Albânia e Tchecoslováquia, a força dos 
partidos comunistas locais tenha sido consistente e tenha liderado a resistência ao ocupante nazista. Em 
alguns desses países, os partidos social-democratas e comunistas eram bastante enraizados e tinham certa 
tradição; chegaram inicialmente ao poder, logo após o fim da guerra, de forma democrática, mas logo em 
seguida, com a ajuda e pressão da União Soviética, implantaram governos de partido único, inspirados no 
Partido Comunista da União Soviética, e puseram em prática medidas de transformação de seus países. Em 
outros casos, partidos e transformações desse tipo foram impostos pela pressão do país ocupante, a União 
Soviética. 

d) As principais características do socialismo são: 
– nacionalização e estatização da economia; 
– abolição da propriedade dos meios de produção, capitais e imóveis; 
– planejamento econômico centralizado; 
– abolição do livre mercado; 
– governo de partidos únicos e, portanto, ausência do multipartidarismo; 
– educação e saúde assumidas integralmente pelo Estado; 
– instalação de cooperativas e comunas no campo; 
– reforma agrária com coletivização da produção agrícola. 
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