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01. Os grandes complexos regionais nos quais se divide o mapa do Brasil são: Amazônia, que abrange a região Norte, oeste do Maranhão 
e Centro-Norte do Mato Grosso; Centro-Sul, região Sul e Sudeste (exceto do norte de Minas Gerais), Mato Grosso do Sul, Goiás e o 
sul do Mato Grosso; Nordeste, que abrange toda a região Nordeste (exceto o oeste do Maranhão) e norte de Minas Gerais.

Resposta: D

02. A questão habitacional pode ser utilizada como um demonstrativo da concentração de renda do país. Tal processo também se verifica 
regionalmente pelo que se pode observar pelos gráficos que relacionam PIB com déficit habitacional. Assim, na assertativa I, fica claro 
que a maior concentração do PIB não significa, necessariamente, o acesso à habitação. Na assertiva II, as desigualdades sociais do 
Nordeste são históricas e permanecem, observadas na concentração de renda e no déficit habitacional. Finalmente, na assertiva III, 
continua a relação riqueza/déficit habitacional, ainda mais em uma região pobre, como o norte do Brasil.

Resposta: A

03. Na ocupação da região Nordeste do Brasil, desde os primórdios da colonização, distinguem-se, em sua porção oriental, três áreas 
características:
I. Zona da Mata, onde, inicialmente, foram introduzidos os plantations: cana-de-açúcar e tabaco, e não a cultura de grãos. Conheceu 

nas últimas décadas uma considerável modernização, com o desenvolvimento de atividades urbanas, onde estão localizados os 
maiores complexos industriais da região, especificamente, associados aos grandes centros urbanos: Salvador, Polo Petroquímico de 
Camaçari e Distrito Industrial de Aratu, e Recife, Polos de Jaboatão, Paulista, Cabo e Curado;

II. Agreste, área de transição, teve seu desenvolvimento relacionado à policultura alimentícia e à pecuária, desenvolvida em pequenas 
propriedades;

III. Sertão e Litoral Setentrional, domínio da caatinga semiárida, área de pecuária extensiva, desenvolvida em grandes propriedades 
tradicionalmente improdutivas, tem em restritas áreas mais úmidas, as “ilhas úmidas”, pequenas propriedades de culturas alimentares 
de subsistência.

Resposta: D

04. O Porto de Itaqui em São Luís (MA) escoa a produção mineral, principalmente o minério de ferro, da Serra dos Carajás, Juazeiro, na 
Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, são cidades vizinhas no vale médio do Rio São Francisco, produtoras de frutas e beneficiadas pelos 
sistemas de irrigação.

 O moderno Porto de Suape, em Recife, escoa a produção do complexo industrial local, enquanto a região metropolitana de Fortaleza 
especializou-se no segmento têxtil e de confecções.

 Obs.: O Porto de Suape é considerado um complexo industrial portuário, vide site suape.pe.gov.br.
 O Recôncavo Baiano não produz cacau. O cacau é um produto do sul do estado, da região de Ilhéus e Itabuna. O Recôncavo destacou-

se historicamente pela produção de cana e fumo. Na atualidade, destaca-se a presença do Polo Petroquímico de Camaçari, e a região 
metropolitana de Fortaleza apresenta concentração têxtil e de confecções. Assim, consideramos errada apenas a proposição V, e a 
alternativa A como a correta, mas o gabarito oficial nos dá como resposta a alternativa E.

Resposta: A

05. A divisão proposta por Pedro Pinchas, não respeita os limites entre os estados, dessa forma o Norte do estado de Minas Gerais integra 
o complexo regional nordestino, porque apresenta características ambientais e sócioeconômicas típicas do semiárido nordestino. A 
porção Norte do estado do Mato Grosso, assim como a porção oeste do Maranhão.

Resposta: B

06. Ao contrário da divisão regional oficial, esta regionalização não foi feita pelo IBGE. Ela surgiu com o geógrafo brasileiro Pedro Pinchas 
Geiger no final da década de 60, nela o autor levou em consideração o processo histórico de formação do território brasileiro em 
especial a industrialização, associado aos aspectos naturais. A divisão em complexos regionais não respeita o limite entre os estados. 
O norte de Minas Gerais encontra-se no Nordeste, enquanto o restante do território mineiro encontra-se no Centro-Sul. O leste do 
Maranhão encontra-se no Nordeste, enquanto o oeste encontra-se na Amazônia. O sul de Tocantins e do Mato Grosso encontra-se 
no Centro-Sul, mas a maior parte desses estados pertencem ao complexos da Amazônia.

Resposta: B

07. A região I apresenta uma paisagem natural pouco modificada; a II uma região urbana e industrial importante; a III uma área de 
agropecuária modernizada.

Resposta: E
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08. A porção 03 e o centro econômico e político do pais, onde ocorrem, de forma mais intensa, os fluxos ligados ao processo de globalização 
(circulação de mercadorias, pessoas, capitais e informações). Corresponde à região concentrada proposta por Milton Santos.

Resposta: C

09. A Região geoeconômica Centro-Sul abrange os estados das regiões Sul e Sudeste brasileiros (com exceção do norte de Minas Gerais), 
além dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, sul do Tocantins e do Mato Grosso e o Distrito Federal. Compreende aproximadamente 
2,2 milhões de km² (cerca de 25% do território brasileiro). É atualmente a primeira região geoeconômica do país em população e em 
PIB.

Resposta: A

10. Regionalização e a divisão de um grande espaço territorial, com critérios previamente estabelecidos, em áreas menores que passam a 
ser chamadas de regiões. Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias.

 Resposta: D

João Guilherme: 15/04/2015 – Rev.: LSS
09318515_pro_Aulas 06-Complexo Regionais


