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01. Gab: 

A regionalização apresentada foi proposta por Milton Santos, que utilizou como critério o conceito do “meio 
técnico científico e informacional”, a partir do qual é possível perceber o modo desigual em que os fluxos 
de informações, as tecnologias e as finanças estão distribuídos no território nacional. 
A Região Concentrada compreende o território dos estados pertencentes às Regiões Sudeste e Sul, 
caracterizando-se por ser aquela que possui maior dinamismo econômico, maior acesso às redes de 
informações e presença de polos de inovação tecnológica, a existência de cidades globais – como São Paulo 
e Rio de Janeiro –, além de ser a que concentra o maior dinamismo econômico e possui as principais 
infraestruras de transporte, como portos e ferrovias. 

 
02. Gab: 

A concentração, na porção Leste, deve-se ao processo histórico de ocupação do território brasileiro a partir 
do litoral com a extração de madeira e a produção da cana-de-açúcar; ao desenvolvimento industrial e do 
comércio nacional e internacional (malha viária e portos); à grande densidade demográfica favorecida pelas 
grandes ondas migratórias. 
A dispersão na porção Oeste deve-se ao seu menor desenvolvimento econômico, cujas atividades 
extrativistas não propiciaram uma efetiva ocupação; à baixa densidade demográfica aliada às grandes 
distâncias dos centros urbanos, mantendo isoladas as populações; à inexistência de uma rede viária que 
possibilitasse o desenvolvimento de relações comerciais com as outras porções do território nacional. 

 
03. Gab: 

o IBGE dividiu o Brasil em cinco macrorregiões geográficas, a saber: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul (divisão oficial). As regiões geoeconômicas (ou complexos regionais) do Brasil são: 
Amazônia, Centro-Sul e Nordeste 

 
04. Gab 

a) a divisão oficial adotada pelo IBGE, composta de cinco macrorregiões, está fundamentada na 
combinação das características econômicas, naturais e demográficas, mantendo na divisão regional o 
limite político-administrativo dos estados.  

b) na delimitação das regiões geoeconômicas (ou complexos regionais), o critério básico foi a divisão 
regional do trabalho, ou seja, a estrutura produtiva dominante em cada região, sem levar em conta os 
limites políticos territoriais dos estados. 

 
 


