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Regionalismos 
 
1. A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no porto de 
Santos é igual a 11 anos — isso, contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O 
problema não foi registrado somente neste ano. Desde 2006 a perda de tempo supera uma 
década. 

Folha de S. Paulo, 25 dez. 2011 (adaptado).  
A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção quanto para o 
transporte. No que se refere à territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas 
consequências é a: 

a) Realocação das exportações para o modal aéreo em função da rapidez. 
b) Dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos pontos de importação. 
c) Redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o 

escoamento. 
d) Priorização do comércio com países vizinhos em função da existência de fronteiras 

terrestres. 
e) Estagnação da indústria de alta tecnologia em função da concentração de investimentos na 

infraestrutura de circulação. 
 
 
2. Observe a imagem e leia o texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.arvoresdesaopaulo.wordpress.com/2009/12/09. Acessado em junho de 2012. 
 
Por muitos anos, as várzeas paulistanas foram uma espécie de quintal geral dos bairros 
encarapitados nas colinas. Serviram de pastos para os animais das antigas carroças que 
povoaram as ruas da cidade. Serviram de terreno baldio para o esporte dos humildes, tendo 
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assistido a uma proliferação incrível de campos de futebol. Durante as cheias, tais campos 
improvisados ficam com o nível das águas até o meio das traves de gol.                                                                                                  

(Aziz Ab’Saber, 1956) 
 

Considere a imagem e a citação do geógrafo Aziz Ab’Saber na análise das afirmações abaixo: 
I. O processo de verticalização e a impermeabilização dos solos nas proximidades das vias 
marginais ao rio Tietê aumentam a sua susceptibilidade a enchentes. 
II. A retificação de um trecho urbano do rio Tietê e a construção de marginais sobre a várzea do 
rio potencializaram o problema das enchentes na região. 
III. A extinção da Mata Atlântica na região da nascente do rio Tietê, no passado, contribui, até 
hoje, para agravar o problema com enchentes nas vias marginais. 
IV. A várzea do rio Tietê e um ambiente susceptível a inundação, pois constitui espaço de 
ocupação natural do rio durante períodos de cheias. 
 
Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III, apenas. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 
 
3. Observe os gráficos. 
 

 
 
Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta: 

a) Em função de políticas de reforma agrária levadas a cabo no Norte do país, durante as 
últimas décadas, a população rural da região superou, timidamente, sua população urbana. 
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b) O aumento significativo da população urbana do Sudeste, a partir da década de 1950, 
decorreu do desenvolvimento expressivo do setor de serviços em pequenas cidades da 
região. 

c) O avanço do agronegócio no Centro-Oeste, a partir da década de 1970, fixou a população 
no meio rural, fazendo com que esta superasse a população urbana na região, a partir 
desse período. 

d) Em função da migração de retorno de nordestinos, antes radicados no chamado Centro-
Sul, a população urbana do Nordeste superou a população rural, a partir da década de 
1970. 

e) A maior industrialização na região Sul, a partir dos anos 1970, contribuiu para um maior 
crescimento de sua população urbana, a partir desse período, acompanhado do 
decréscimo da população rural. 

 
 
4. As mulheres quebradeiras de coco-babaçu dos Estados do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, 
na sua grande maioria, vivem numa situação de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira 
de coco assume o caráter de identidade coletiva na medida em que as mulheres que sobrevivem 
dessa atividade e reconhecem sua posição e condição desvalorizada pela lógica da dominação, 
se organizam em movimentos de resistência e de luta pela conquista da terra, pela libertação dos 
babaçuais, pela autonomia do processo produtivo. Passam a atribuir significados ao seu trabalho 
e as suas experiências, tendo como principal referência sua condição preexistente de acesso e 
uso dos recursos naturais. 

ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, pela libertação do coco 
preso e pela posse da terra. In: Anais do VII Congresso Latino-Americano de Sociologia Rural, 

Quito, 2006 (adaptado). 
 

A organização do movimento das quebradeiras de coco de babaçu é resultante da: 
a) Constante violência nos babaçuais na confluência de terras maranhenses, piauienses, 

paraenses e tocantinenses, região com elevado índice de homicídios. 
b) Falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migrantes das cidades e com pouco vínculo 

histórico com as áreas rurais do interior do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí. 
c) Escassez de água nas regiões de veredas, ambientes naturais dos babaçus, causada pela 

construção de açudes particulares, impedindo o amplo acesso público aos recursos 
hídricos. 

d) Progressiva devastação das matas dos cocais, em função do avanço da sojicultura nos 
chapadões do Meio-Norte brasileiro. 

e) Dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no acesso aos babaçuais localizados no 
interior de suas propriedades. 

 
 
5. A Copa do Mundo de futebol, que será realizada no Brasil em 2014, é considerada um dos dois 
maiores eventos esportivos do mundo, envolvendo grandes interesses comerciais e financeiros. 
Juntamente com as Olimpíadas de 2016, os dois eventos esportivos certamente irão proporcionar 
grandes oportunidades ao país e aos brasileiros, em variados setores, como geração de 
empregos, melhorias na infraestrutura, ampliação das atividades comerciais, fortalecimento dos 
setores turístico e hoteleiro, além de promover a visibilidade internacional do país. 
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As 12 cidades que sediarão a Copa do Mundo de 2014 estão enfrentando um grande desafio no 
sentido de minimizar seus grandes problemas urbanos e realizar investimentos que possam se 
transformar num legado para suas populações, após a realização dos jogos. 
 
A partir dessas informações, assinale a alternativa correta: 

a) Por possuir a maior população e a maior importância econômica, a Região Sudeste possui 
o maior número de cidades-sede para a Copa de 2014, sendo elas São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte. 

b) Por ser a capital do país, a cidade de Brasília sediará os jogos de abertura e de 
encerramento da Copa do Mundo, sendo a que mais receberá investimentos em 
infraestrutura urbana e expansão da rede hoteleira. 

c) Em virtude da grande distância entre as cidades-sede, localizadas nas cinco regiões 
brasileiras, a Copa do Mundo exigirá, para sua realização, grandes investimentos no setor 
de transportes, em especial no setor aéreo e na infraestrutura aeroportuária.  

d) As obras de mobilidade urbana têm sido prioritárias na preparação para os jogos, com 
investimentos preferenciais na ampliação das redes de transporte metroviário, que, uma 
vez concluídas, irão alterar o perfil do transporte público nas grandes cidades brasileiras. 

e) Os investimentos externos serão simbolizam a maior oportunidade de crescimento do setor 
hidroviário, já que esse é o modal escolhido para interligar as longínquas sedes de jogos 
no paÍs. 
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Gabarito 
 
1. C 
2. B  
3. E 
4. E 
5. C 

 

 

 


