
 

 

 
01. (ENEM/2016)     

Os gargalos rodoviários do Brasil e o caótico trânsito das suas metrópoles forçam os governos 
estaduais e federal a retomar os planos de implantação dos trens regionais. Durante as últimas quatro 
décadas, a malha ferroviária foi esquecida e sucateada, tanto que hoje, em todo o país, apenas duas linhas 
de passageiros estão em funcionamento. Transportam 1,5 milhão de pessoas entre Belo Horizonte (MG) e 
Vitória (ES) e entre São Luís (MA) e Carajás (PA) – as duas operadas pela mineradora Vale. Nos anos 
1960, mais de 100 milhões de passageiros utilizavam trens interurbanos no território nacional. 

Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 set. 2010. 
 

O sucateamento do meio de transporte descrito foi provocado pela 
a) redução da demanda populacional por trens interurbanos. 
b) inadequação dos trajetos em função da extensão do país. 
c) precarização tecnológica frente a outros meios de deslocamento. 
d) priorização da malha rodoviária no período de modernização do espaço. 
e) ampliação dos problemas ambientais associados à conservação das ferrovias. 

 
02. (IFBA/2019)     

Para responder a essa questão, observe a figura que segue: 
 

 

 
 

Na figura, temos as duas divisões regionais mais utilizadas no Brasil atualmente, respectivamente, as 
Regiões Administrativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e as Regiões 
Geoeconômicas, criadas pelo geógrafo brasileiro Pedro Geiger. 
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Desta forma, analise as afirmações que seguem sobre o tema e marque a única alternativa correta: 
a) Apesar de ter sido criada pelo IBGE, as Regiões Administrativas ignoram os limites estaduais e 

municipais, o que gerou seu desuso. 
b) As regiões geoeconômicas representam a diversidade dos elementos físicos do território, 

especialmente o clima. 
c) A história, o nível de desenvolvimento e os aspectos culturais são alguns dos critérios marcantes das 

Regiões Geoeconômicas. 
d) A posição geográfica e a história são critérios que foram ignorados nestas duas divisões regionais. 
e) Ambas as divisões regionais apresentadas se utilizam dos mesmos critérios de regionalização. 

 
03. (UEFS BA/2018)     

Por ser a Amazônia uma região situada numa posição periférica no interior de países periféricos no sistema 
mundo capitalista moderno-colonial, escapa-lhe até mesmo o poder de falar sobre si mesma. Sendo assim, 
prevalecem visões sobre a Amazônia, e não visões da Amazônia. E, mesmo quando se fala de visões da 
Amazônia, não são as visões dos amazônidas – principalmente de seus povos/etnias/nacionalidades e 
grupos/classes sociais em situação de subalternização/ opressão/exploração – que nos são oferecidas. 

(Carlos W. Porto-Gon-çalves. Amazônia, 2017.) 
 

A visão criticada no excerto relaciona-se ao 
a) mito da Amazônia enquanto um vazio demográfico. 
b) discurso da Amazônia como território internacional dedicado à ciência. 
c) imaginário da Amazônia enquanto um espaço sem riquezas. 
d) slogan da Amazônia como pulmão do mundo. 
e) argumento da Amazônia como entrave ao desenvolvimento regional. 

 
04. (UNIOESTE PR/2016)     

A região geoeconômica denominada de Amazônia é formada por 4,8 milhões de quilômetros quadrados e 
abrangendo mais da metade do território Brasileiro. Sobre essa região geoeconômica, é CORRETO 
AFIRMAR que 

 
a) por ser a maior região geoeconômica do País, apresenta a segunda maior densidade demográfica, e 

fica atrás somente da região geoeconômica Centro-Sul. 
b) o relevo é formado por planícies e isso inviabiliza a construção de usinas hidrelétricas. 
c) a vegetação é formada basicamente por floresta equatorial, resultado da combinação do clima 

equatorial com latossolos bastante férteis. 
d) é onde se localiza a área de expansão da “fronteira” agrícola brasileira, chamada de arco-

dodesmatamento, que vem causando destruição ao bioma amazônico. 
e) a base de sua atividade econômica é composta por atividades secundárias, principalmente devido à 

expressão nacional da produção do polo industrial de Manaus, ao contrário das atividades primárias, 
como a agropecuária, o extrativismo vegetal e a mineração, que predominaram até o final do século 
XX. 

 
 
 


