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01. Atribui-se ao desenvolvimento do capitalismo comercial o descobrimento e a organização do território 
brasileiro, em geral, e do nordestino, em particular. É correto afirmar, sobre esse tema da Geografia 
brasileira, que o povoamento do Nordeste brasileiro: 
a) não recebeu influências de fatores físico-geográficos da região, sobretudo os de natureza 

geomorfológica. 
b) foi estruturado pela extrema necessidade de prover o mercado asiático com produtos tropicais, 

sobretudo o milho, o algodão, o café e o açúcar. 
c) recebeu influências marcantes da prática da monocultura da cana-de-açúcar, particularmente com a 

concentração  da produção no Meio-Norte. 
d) fundamentou uma economia primário-exportadora nos condicionantes mesológicos. 
e) realizado no interior da região, foi impulsionado predominantemente pelos intensos fluxos de migração 

pendular entre o Agreste e a Zona da Mata. 
 

02. Leia o segmento abaixo. 
Uma grande modificação estrutural ocorreu no povoamento regional, agora localizado ao longo das 
rodovias e não mais ao longo da rede fluvial, e no crescimento demográfico, sobretudo urbano. Processou-
se, na região, uma penosa mobilidade espacial, com forte migração e contínua expropriação da terra e, 
assim, foi marcado o processo de urbanização. Em vista disso, a Amazônia teve a maior taxa de 
crescimento urbano no país, nas últimas décadas. No censo de 2000, 70% da população da região Norte 
estavam localizados em núcleos urbanos, embora carentes dos serviços básicos. 

BECKER, B. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avanc ̧ados, 19 (53), 2005. p. 73. 

 
Sobre a Região Amazônica, é correto afirmar que 

a) o povoamento regional atual ocorre ao longo da rede fluvial, privilegiando os grandes rios amazônicos. 
b) a região tornou-se uma “floresta urbanizada”, pois a urbanização não se mede só pelo crescimento e 

surgimento de novas cidades. 
c) a urbanização está ligada diretamente à industrialização da região. 

d) a urbanização estancou o desmatamento, visto que poucas pessoas continuam morando em regiões 
rurais. 

e) ela é pouco integrada ao espaço brasileiro, e tem sua economia e ligação territorial voltadas para o 
exterior, devido às grandes distâncias em relação ao centro do país. 

 
03. No fim da década de 1960, sob a justificativa de evitar a internacionalização da Amazônia, os governos 

militares distribuíram terras e subsídios a quem se dispusesse a se embrenhar na floresta. Atualmente, 

36% do gado bovino e 5% das plantações de soja do país encontram-se na região amazônica. Investir ali é 
um ótimo negócio. 
As terras custam até um décimo do valor no Sudeste. 

Adaptado de planetasustentavel.abril.com.br. 

 

Recentemente, a ocupação econômica da Amazônia vem passando por várias alterações, como a expansão 
do agronegócio, citada no texto. 
Um efeito negativo e outro positivo, ocasionados por essa expansão, estão respectivamente identificados 

em: 
a) desmatamento – geração de empregos 
b) assoreamento de rios – modernização de ferrovias 
c) destruição da fauna – renovação das fontes de energia 
d) poluição ambiental – redistribuição da propriedade fundiária 
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04. A partir da análise da regionalização brasileira apresentada no mapa, assinale o que for correto. 

 

 
Fonte: IBGE. Atlas Geográfico Escolar. Rio de 

 
a) O mapa aponta para a divisão regional mais utilizada no país, definida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  
b) A regionalização representada acima foi estabelecida por geógrafos que consideraram exclusivamente 

os aspectos naturais para diferenciar as regiões.  
c) Os Complexos Regionais Brasileiros apresentados no mapa se diferenciam, em geral, por questões 

econômicas e culturais, já que apresentam distinção entre organizações espaciais e níveis de circulação 
e consumo.  

d) Elaborada por Milton Santos, a divisão regional apresentada teve como critério principal as diferenças 
populacionais entre os estados brasileiros.  


