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Centro-Sul Brasileiro 
 
1. (UFSC - 2010) 

 
Gráfico elaborado a partir de dados do IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, jan. 2001. (Adaptado) 

 
Com base no gráfico acima, Brasil: Valor da produção industrial, pode-se afirmar 

CORRETAMENTE que: 
a) As condições climáticas, a falta de mão de obra qualificada e a carência de matérias-

primas justificam a baixa participação do estado do Amazonas no valor total da produção 

industrial brasileira. 
b) A baixa participação da Região Sul no valor total da produção industrial brasileira deve-se 

sobretudo à forte presença de indústrias transnacionais. 
c) Os estados mais industrializados do Brasil estão concentrados no Complexo Regional do 

Centro-Sul. 

d) Os estados da Região Sudeste participam com o maior valor gerado pela atividade 
industrial no Brasil. 

e) Bahia e Pernambuco, na Região Nordeste, contribuem mais do que os estados do Sul 
para o valor da produção industrial do Brasil. 

 

 
2. A respeito do Complexo Regional do Centro-Sul, assinale o que for INCORRETO: 

a) A região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão de sua 
avançada industrialização e pela acelerada urbanização. 

b) A modernização do campo permitiu que essa região liderasse a produtividade agrícola 

brasileira. 
c) Por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda a sua 

extensão de forma coordenada. 
d) O Centro-Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade de 

habitantes residentes em propriedades rurais. O modelo econômico mais apropriado ao 

país deve ser orientado para as exportações, que trazem as divisas necessárias ao 
crescimento econômico. 



Material de apoio para Monitoria 

Geografia 
 Marcus Oliveira e Jonathas Borges  

31, 01, 04 e 05/09/2015 

 

 
Este conteúdo pertence ao Descomplica. Évedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 

 Todos os direitos reservados. 

3. (UERJ - 2009) 

 

 
Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro:IBGE, 2007 

 
Com base no mapa, a correlação mais significativa entre os níveis de hierarquia urbana e o grau 

de modernização dos espaços agrícolas em todo o Brasil está indicada em: 
a) Espaços com menos centros urbanos / maior produção agrícola 
b) Estados com as metrópoles nacionais / agricultura com maior mecanização 

c) Áreas com maior urbanização / sistema agrícola menos intensivo em capital 
d) Regiões com rede urbana mais complexa / nível tecnológico da agricultura mais elevado 
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4. (IFBA - 2014) 

 

 
Disponível em: https://almanaque.abril.com.br/graficos_e_tabelas/Brasil. Acesso em: 09 de 

setembro de 2013. 

  
De acordo com o gráfico e com base em seus conhecimentos a respeito do processo de 

desconcentração industrial no Brasil, é possível afirmar que 
a) A desconcentração espacial das indústrias diminuiu no período entre 1996 e 2008. 

b) A região Sudeste foi a que menos sofreu redução no percentual de estabelecimento 

industriais. 

c) A desconcentração industrial no Brasil, no período entre 1996 e 2008, foi reduzida devido 
à baixa oferta de mão de obra qualificada fora das capitais. 

d) O aumento de 6,3% do total de indústria na região Sul, deve-se, em parte, a sua 

proximidade com os países do Mercosul. 
e) As regiões Nordeste e Centro-Oeste foram as que mais aumentaram seu percentual de 

indústrias no total do país. 
 
 
5. “Nesse domínio predominam os planaltos antigos, intensamente desgastados e aplainados por 

processos erosivos, que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais 

antiga, tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam os solos bem 
desenvolvidos com grau elevado de acidez, que exigem a adoção de métodos corretivos como a 
calagem para viabilizar a produção agrícola […]”. 

(Adaptado de: JOIA, A. L., GOETTEMS, A A. Geografia: leituras e interação. Volume 01. 1º ed. 
São Paulo: Leya, 2013. p.223). 
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O domínio morfoclimático brasileiro descrito pelo trecho acima é o: 

a) Cerrado 
b) Amazônico 
c) Pradarias 

d) Caatinga 
e) Faixas de transição do meio norte 

 
 

6. (ENEM - 2011) 

 

 
Disponível em: http://www.ra-bugio.org.br. Acesso em: 28 jul. 2010. 

 
A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no 
entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção 

humana relacionada à degradação desse bioma foi: 
a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região 

Sudeste.  
b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil.  
c) processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 

brasileiro. 
d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída 

principalmente no Sul do Brasil. 
e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região 

Sudeste. 
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