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QUESTÃO 1  
Pág. 65 – O aumento da concentração populacional nas cidades, a ampliação do número de municípios, o estabelecimento de 
polos industriais, a construção de estradas, portos e aeroportos são modificações expressivas no espaço do Centro-Sul. 

QUESTÃO 2  
Pág. 69 – Começaram a ocorrer movimentos migratórios do Nordeste para o Sudeste; as indústrias do Sudeste passaram a 
necessitar de matérias-primas agrícolas produzidas no Nordeste e, ao mesmo tempo, os bens industrializados, produzidos 
principalmente no eixo Rio-São Paulo, começaram a ser comercializados em todo o território nacional. 

QUESTÃO 3  
Pág. 66 – O crescimento industrial estimula as atividades do terciário como comércio, administração pública (arrecadação 
de impostos e administração da infraestrutura), transportes e bancos. A indústria estimulou o desenvolvimento de novas 
tecnologias, como a informática e a telemática, que também contribuíram para a ampliação do terciário.  

QUESTÃO 4  
Pág. 75 – Um dos problemas da agricultura brasileira é a concentração das propriedades rurais. A maior parte das terras e 
os melhores solos compreendem grandes propriedades rurais, os latifúndios, e pertencem a um pequeno número de 
proprietários, os latifundiários.  

QUESTÃO 5  
Pág. 84/85 – IDH é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano, estabelecido pela ONU para avaliar o nível de 
desenvolvimento econômico e social dos países. O cálculo desse índice leva em consideração três características do processo 
de desenvolvimento humano, de acordo com as modificações feitas pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). A classificação de um país como médio ou elevado desenvolvimento humano não espelha 
verdadeiramente as condições sociais de um país porque ao utilizar a Renda Per capita, ainda que ajustado, para medir o 
poder de compra de um país, os cálculos feitos pela ONU baseiam-se numa média, ocultando a desigualdade e a concentração 
de renda existente. 

QUESTÃO 6  
Pág. 82 – Países desenvolvidos são marcados pelos grandes polos financeiros e tecnológicos mundiais e dominam as grandes 
decisões políticas e econômicas internacionais. Neles predominam as atividades econômicas industriais, de serviços e 
comerciais. A agricultura é praticada com o auxílio de técnicas modernas e com elevado índice de mecanização. Pequena 
parcela da população dedica-se ao setor primário. Países subdesenvolvidos são dependentes da tecnologia e do capital dos 
países de economia mais forte e, além das deficiências apontadas, têm sérias dificuldades para pagar os juros de sua dívida 
externa. Em quase todos os países subdesenvolvidos há fortes contrastes sociais decorrentes, em boa parte, da má 
distribuição da renda nacional. 

QUESTÃO 7  
Pág. 84 – Porque, apesar de possuírem índice de IDH não satisfatórios, possuem um setor industrial de nível relativamente 
elevado, com um grande e diversificado número de indústrias. 

QUESTÃO 8  
Pág. 88 – A taxa caiu, atingindo cerca de 9,6% em 2010. Porém, se considerarmos que cerca de 17 milhões de brasileiros 
eram analfabetos em 2008, a taxa ainda é alta. 
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