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01. No primeiro mapa, é possível observar as maiores aglomerações populacionais no Brasil, neste caso, traduz-se como as áreas mais 
urbanizadas, já que a maior parcela da população reside nas áreas urbanas. Desta forma, vimos que são exatamente nessas áreas 
onde os conflitos pela posse da terra são menores, localizados junto ao litoral, em que ocorreu o início do processo de colonização de 
nosso país.

 Resposta: E

02. No Brasil, onde a influência da indústria automobilística tem sido preponderante, verifica-se o predomínio do transporte rodoviário. Esse 
tipo de transporte oferece pequena capacidade de carga, maior consumo proporcional de combustível e elevados níveis de poluição, 
sendo, portanto, bem mais que outros modais como ferroviário e o hidroviário.

 Resposta: E

03. Os empregos se concentram no centro da cidade. Entretanto, ao morar longe do centro, esta segregação socio-espacial das pessoas 
de menor renda implicou no seu maior tempo de percurso diário entre a casa e o trabalho.  Esse percurso muitas vezes é marcado por 
péssimas condições de translado, como ônibus e metrôs lotados.

 Resposta: D

04. A transferência da capital para Brasília, dentre outros fatores, foi motivado pelo distanciamento de grandes centros urbanos como São 
Paulo e Rio de Janeiro, onde essas cidades apresentam sindicatos do trabalhadores mais fortes.

 Resposta: C

05. O texto diz respeito ao processo de enobrecimento urbano, consiste num conjunto de processos de transformação do espaço urbano 
que ocorre, com ou sem intervenção governamental, nas mais variadas cidades do mundo e diz respeito à retirada de moradias, que 
pertencem a classes sociais menos favorecidas, de espaços urbanos que subitamente sofrem uma intervenção urbana (com ou sem 
auxílio governamental) o que provoca sua evolução, favorecendo o crescimento das cidades.

 Resposta: C
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