
 

 

Tarefa 10 – Professor Osmar 
 
01. Durante o século XIX, a região Norte vivenciou um grande crescimento populacional impulsionado, cite o 

este fator e como se deu o crescimento populacional. 
 
02. Julgue os itens a seguir destacando aquele que não corresponde às finalidades da Zona Franca de Manaus. 

a) Promover o desenvolvimento da região Norte. 
b) Promover a integração da região Norte com o restante do país. 
c) Preservar a soberania nacional com a defesa da fronteira. 
d) Estimular a ocupação do território da região Norte e intensificar as ações de preservação ambiental. 

 
03. A partir da década de 1970, o espaço amazônico passou por uma série de transformações sócio-

econômicas importantes, dentre as quais citam-se: 
a) a perda de importância das tradicionais migrações nordestinas em favor das migrações de produtores 

rurais sulistas e a crescente concentração de terras. 
b) o crescente aumento da polarização de cidades de porte médio em detrimento das duas metrópoles 

regionais. 
c) a estagnação do processo de urbanização regional e a substituição da colonização oficial pela privada, 

reduzindo a interferência do Estado na região. 
d) a intensa retomada da extração da borracha para exportação e o rápido aumento da participação do 

setor primário na economia regional. 
e) a redução do êxodo rural e a difusão de atividades agrícolas como a cafeicultura e a fruticultura. 

 
04. (UFPB - adaptada) - Quanto à criação da Zona Franca da cidade de Manaus, que buscou instalar um polo 

industrial na região Norte, esse empreendimento apoiou-se em: 
 
I. Isenção de impostos sobre a importação de equipamentos 
II. Exploração de mão de obra especializada 
III. Instalação de pequenas e médias empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras 
IV. Exportação de produtos 
V. Destinação de produtos eletrônicos para consumidores da região Nordeste do Brasil. 
 
Destas, quais assertivas estão corretas? 
a) I, II, III 
b) II, IV, V 
c) II e IV 
d) I e IV 
e) III, IV, V 

 
05. A Zona Franca de Manaus foi idealizada no Governo de Juscelino Kubitschek, mas somente em 1967, sob o 

governo militar, passou efetivamente a funcionar. Qual foi o lema adotado pelo governo militar para a 
construção desse empreendimento? Por quê? 

 


