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01. Apesar de muitas cidades estarem afastadas e apresentarem características socioeconômicas e culturais distintas, podemos observar 
fenômenos correlatos como o demográfico, no qual certos lugares apresentam grandes aglomerações urbanas, atraídas por uma 
melhor infraestrutura, havendo o deslocamento das áreas rurais em direção às urbanas.

 Resposta: C

02.
A) Correta. Durante o governo militar, havia a intencionalidade de implantação de uma agricultura moderna, voltada para o mercado 

internacional, altamente competitiva. Para isso, foram criados vários projetos de desenvolvimento que visavam à expansão do plantio 
de culturas para a exportação, em especial nas áreas do cerrado, entre eles, o POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos 
cerrados).

B) Incorreta. A expansão da fronteira agrícola moderna data da década de 1970, no então governo militar, e o Sistema Nacional de 
Crédito Rural foi criado em 1965.

C) Incorreta. O governo americano não investiu na produção de culturas de exportação em território brasileiro na década de 1980.
D) Incorreta. A expansão da fronteira agrícola moderna iniciou-se na década de 1970 no Centro-Oeste, em áreas do cerrado, por isso, 

as cidades do agronegócio se localizam preferencialmente nessa região; após a década de 1980, verifica-se a expansão da fronteira 
agrícola moderna em algumas áreas da região Nordeste, por isso, há algumas cidades do agronegócio localizadas no oeste da Bahia 
e no sul do Maranhão.

E) Incorreta. Nas ultimas décadas, iniciou-se a expansão do meio técnico-científico-informacional (incorporação ao meio geográfico de 
técnica, ciência e informação) em algumas regiões do território brasileiro, em especial no centro-sul, como destacou Milton Santos 
em seus estudos sobre o MTCI. 

 Resposta: A

03. O caro aluno deve saber que o processo de transferências da população da campo para a cidade se deu de forma acelerada (em 
massa) nos países do hemisfério Sul. Essa realidade favoreceu para intensificar o processo de inchaço urbano nessas cidades, onde há 
um grande crescimento da população desacompanhado de um satisfatório crescimento de infraestrutura urbana.

 Resposta: A

04. O aluno precisa saber que o continente latino-americano é o continente subdesenvolvido com alta taxa de urbanização. Atualmente 
o ritmo de urbanização nesse continente ocorre de forma mais lenta.

 Resposta: D

05. A expansão das cidades, bem como seus equipamentos, setores produtivos abriram espaço para irrigar a fertilidade do setor terciário, 
marcado pelo comércio e serviços.

 Resposta: D
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