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Regiões do Brasil 
 

1. A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso 

alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na 

última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de 

que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado . 

6.  
 

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema 

ambiental descrito é: 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas 

mineradoras. 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao 

restante do país. 

d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da 

floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas 

nacionais e estrangeiras. 

 

 
2. -Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da 

urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem 

outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, 

 

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado). 
 

O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico 

diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da 

a) industrialização voltada para o setor de base. 

b) economia da borracha no sul da Amazônia. 

c) fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. 

d) exploração mineral na Chapada dos Guimarães. 

e) extrativismo na região pantaneira. 
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3. Uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil 

para explorar o mercado de pinhão manso. Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu 

sementes híbridas de pinhão manso, oleaginosa utilizada hoje na produção de biodiesel e de 

querosene de aviação . 

MAGOSSI, E. O Estado de São Paulo. 19 maio 2011 (adaptado). 
 

A partir do texto, a melhoria agronômica das sementes de pinhão manso abre para o Brasil a 

oportunidade econômica de 

a) ampliar as regiões produtoras pela adaptação do cultivo a diferentes condições 

climáticas. 

b) beneficiar os pequenos produtores camponeses de óleo pela venda direta ao varejo. 

c) abandonar a energia automotiva derivada do petróleo em favor de fontes alternativas. 

d) baratear cultivos alimentares substituídos pelas culturas energéticas de valor 

econômico superior. 

e) reduzir o impacto ambiental pela não emissão de gases do efeito estufa para a 

atmosfera. 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no 

entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção 

humana relacionada à degradação desse bioma foi 

a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região 

Sudeste. 

b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil. 
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c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no 

Nordeste brasileiro. 

d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída 

principalmente no Sul do Brasil. 

e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região 

Sudeste. 

 

5. Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas, uma 

região de Minas Gerais está enfrentando a falta de água no campo tanto em tempo de chuva 

como na seca. As veredas estão secando no norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas 

vêm perdendo a capacidade de ser a caixa- . 

VIEIRA, C. Degradação do solo causa perda de fontes de água de famílias de MG. Disponível 
em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 nov. 2014 

 

As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no 

ambiente do Cerrado, pois 

a) colaboram para a formação de vegetação xerófila. 

b) formam os leques aluviais nas planícies das bacias. 

c) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. 

d) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante. 

e) constituem um sistema represador da água na chapada. 

  

 

6. A partir do mapa apresentado, é possível inferir que nas últimas décadas do século XX, 

registraram-se processos que resultaram em transformações na distribuição das atividades 

econômicas e da população sobre o território brasileiro, com reflexos no PIB por habitante. 
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A partir do mapa apresentado,  possível inferir que nas últimas décadas do s culo XX, 

registraram-se processos que resultaram em transforma ̧ es na distribui ̧ o das atividades 

econ ̂micas e da popula ̧ o sobre o territ rio brasileiro, com reflexos no PIB por habitante. 

Assim,  

a) as desigualdades econ ̂micas existentes entre regi es brasileiras desapareceram, tendo 

em vista a modernização tecnológica e o crescimento vivido pelo país.  

b) os novos fluxos migratórios instaurados em direção ao Norte e ao Centro-Oeste do país 

prejudicaram o desenvolvimento socioeconômico dessas regi es, incapazes de atender 

ao crescimento da demanda por postos de trabalho.  

c) o Sudeste brasileiro deixou de ser a região com o maior PIB industrial a partir do 

processo de desconcentração espacial do setor, em direção a outras regi es do país.  

d) o avanço da fronteira econ ̂micas sobre os estados da região Norte e do Centro-Oeste 

resultou no desenvolvimento e na introdução de novas atividades econ ̂micas, tanto 

nos setores primário e secundário, como no terciário.  

e) o Nordeste tem vivido, ao contrário do restante do país, um período de retração 

econ ̂micas, como consequência da falta de investimentos no setor industrial com base 

na moderna tecnologia.  

 

 

7. O movimento migratório no Brasil  significativo, principalmente em função do volume de 

pessoas que saem de uma região com destino a outras regi es. Um desses movimentos ficou 

famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao 

Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no 

período seguinte, os anos 90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A 
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Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo IBGE, em 1996, aponta que, entre os nordestinos que 

chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados, 18,5% são 

trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores 

manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo estudo 

indica também que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional 

acima dos de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste .  

Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2009 (adaptado).  
 

Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que  

a) processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção 

industrial no Sudeste.  

b) os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão-de-obra migrante.  

c) processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como 

inchaço urbano.  

d) as migrações para o sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, 

sobretudo na década de 80.  

e) a falta de especialização dos migrantes  positiva para os empregadores, pois significa 

maior versatilidade profissional.  

 

 

8. 

no sudeste da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 

MW  

MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S. Paulo, 
2 dez. 2012.  

 

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema 

energético brasileiro:  

a) Redução da utilização elétrica.  

b) Ampliação do uso bioenergético.  

c) Expansão das fontes renováveis. 

d) Contenção da demanda urbano-industrial.  

e) Intensificação da dependência geotérmica 

 

 

9. No dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, pertencente e 

diretamente operada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), na região Norte do país, 



 
 

 
 

 

Geografia 
Claudio Hansen  

(Jonathas Borges) 

26.10.2016 

 

ligando o interior ao principal porto da região, em São Luís. Por seus, aproximadamente, 900 

quilômetros de linha, passam, hoje, 5353 vagões e 100 locomotivas.  

Disponível em: http://www.transportes.gov.br. Acesso em 27 jul. 2010 (adaptado).  
 

A ferrovia em questão é de extrema importância para a logística do setor primário da 

economia brasileira, em especial para porções dos estados do Pará e Maranhão. Um 

argumento que destaca a importância estratégica dessa porção do território é a  

a) produção de energia para as principais áreas industriais do país.  

b) produção sustentável de recursos minerais não metálicos.  

c) capacidade de produção de minerais metálicos.  

d) logística de importação de matérias-primas industriais.  

e) produção de recursos minerais energéticos. 

 

 

10. 

gesto simbólico: a realização de sua tradicional corrida de toras (de buriti) em plena Avenida 

Paulista (SP), para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo 

 

Geografia  Prof. Hilton Franco RICARDO, B.; RICARDO, F. Povos indígenas do Brasil: 2001-
2005. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006 (adaptado).  

 

A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da 

terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões entre  

a) a expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões Centro-Oeste e Norte, e 

as leis de proteção indígena e ambiental.  

b) os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no 

Cerrado.  

c) as leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o 

uso capitalista do meio ambiente.  

d) os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites 

industriais paulistas.  

e) o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de 

invasões urbanas. 
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