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1a QUESTÃO (Valor 6,0) 
 

“A crise do modelo agrário-exportador, em fins de 1929, é sentida, no Brasil ao longo da década 
de1930. Assim, temos uma relativização deste padrão econômico. Ao passo que os cafezais 
apontavam um declínio assustador de rendimento, os capitais (lê-se, investimentos) antes 
alocados no setor primário passam a ter seu eixo de gravidade modificado para as atividades 
tipicamente urbanas e, em especial, no setor secundário. A Crise do Café gerou, assim, diversas 
condições para a industrialização brasileira. Também estimulou a necessidade de produção de 
bens de consumo no país por conta da redução drástica das importações. A concentração de 
riqueza na Região Sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, faz com que haja também 
uma concentração de indústrias na região, destacando-se como pioneira na industrialização 
nacional.” (Fonte: site globo.com, disponível em http://educacao.globo.com/geografia/assunto/ 
industrializacao/industrializacao-brasileira-de-vargas-ao-periodo-neoliberal.html, acesso em 05 de 
março de 2021). 
 

 Analisar a atual concentração industrial na Região Sudeste do Brasil, nas 

expressões econômica e psicossocial, destacando os principais motivos que 

geram movimentos migratórios para a região, concluindo sobre os efeitos desta 

concentração no setor de comunicações do Brasil. 

 
2a QUESTÃO (Valor 4,0) 

 
“O Brasil é um Parceiro-chave da OCDE, com quem a OCDE mantém uma cooperação desde 
início dos anos 1990. O Conselho Ministerial da OCDE adotou em 16 de maio de 2007 uma 
resolução, fortalecendo a cooperação com o Brasil, assim como com a China, Índia, Indonésia e 
África do Sul, através de um programa de maior engajamento, definindo estes países como 
Parceiros-Chaves da OCDE.” (Fonte: Brazil - Organisation for Economic Co-operation and 
Development (oecd.org), disponível em https:// www.oecd.org/latin-america/countries/brazil/brasil 
.htm, acesso em 08 de fevereiro de 2021). 
 

 Justificar o interesse do Brasil em tornar-se membro da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), destacando os 

principais requisitos que o País deve possuir para fazer parte da organização. 

 

BOA PROVA! 


