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Unidade 6

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

 Mata atlântica

 Cerrado

 Mata de araucária

 Vegetação litorânea

 Caatinga

 Área devastada

2. 

a) V

b) V

c) F

d) F

e) V

3. 

a) Mares de morros.

b) Os elevados índices pluviométricos e os acentuados declives das vertentes de morros e 
serras.

c) Por meio do desmatamento, da ocupação das vertentes por obras de engenharia mal 
executadas e da impermeabilização dos solos das áreas urbanas, que eleva o volume dos 
rios e córregos, causando enchentes, enxurradas e desbarrancamento das margens dos 
cursos d’água. 

4. 

Na região Sudeste, graças ao relevo planáltico, os cursos d’água apresentam extensas 
corredeiras e quedas-d’água, o que favorece o aproveitamento econômico dos rios para 
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a geração de energia elétrica. Os rios dessa região também são bastante utilizados para a 
navegação. Em virtude das características de relevo, em algumas áreas, são necessárias 
eclusas, que funcionam como verdadeiros “elevadores de navios”, permitindo a navegação 
em áreas com níveis diferentes. Os rios Paraná e Tietê formam uma das hidrovias mais 
importantes do país. A Tietê-Paraná abrange os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A hidrovia é integrada a ferrovias, rodovias, dutovias 
regionais e federais, formando um sistema que escoa grande parte da produção agrícola 
destinada à exportação pelos portos marítimos, como o de Santos. 

5. 

a) V

b) F

c) V

d) V

e) F

6. 

a) V

b) F

c) V

d) F

e) V

7. 

a) No estado de São Paulo. Os fatores que colaboraram para o desenvolvimento industrial 
foram: disponibilidade monetária e de mão de obra; existência de um mercado 
consumidor interno; e infraestrutura adequada à introdução das fábricas.

b) Na época, quase dois terços da população paulista era composta de imigrantes. Eles eram 
mais preparados para a atividade industrial porque muitos já haviam sido operários e boa 
parte deles chegava ao Brasil com algum dinheiro.

8. 

a) F
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b) V

c) V

d) F

e) V

9.

a) Em 1940: 30 hab./km2. Em 2000: 150 hab./km2. Tais dados revelam que o crescimento 
demográfico do estado de São Paulo foi bastante acelerado (acima da média da região 
Sudeste).

b) Rio de Janeiro teve o maior crescimento demográfico e Minas Gerais, o menor.

c) Aproximadamente 80 hab./km2. Esse valor estava mais próximo da média do Espírito 
Santo, que era de cerca de 70 hab./km2. 

10. 

a) Centros de alta tecnologia (ou tecnopolos) são áreas que concentram centros de inovação 
tecnológica, como as universidades e os institutos de pesquisa. A tecnologia desenvolvida 
nesses polos é aplicada nas indústrias, conciliando o avanço científico e tecnológico com 
a produção industrial.

b) Na região Sudeste. O estado de São Paulo abriga a maior parte desses centros 
tecnológicos, o que demonstra a importância econômica da região e do estado. 

11. Nos últimos anos, um processo de desconcentração industrial vem ocorrendo no 
Sudeste. Várias indústrias estão deixando a região para se instalar em outras localidades 
do país. No entanto, com a evolução dos meios de comunicação e de transporte, as 
empresas podem controlar a produção a distância, por meio de modernos equipamentos 
de telecomunicações. Com isso, apesar de muitas fábricas buscarem outras regiões 
para se instalar, os escritórios de muitas empresas ainda mantêm-se nas metrópoles 
do Sudeste – principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro –, preferencialmente em 
edifícios modernos, servidos por meios de transporte eficientes e rápidos e por uma 
ampla infraestrutura de telecomunicações.

12. 

a) Setor terciário (serviços).

b) A maior quantidade está localizada na região Sudeste, e a menor, na região Norte. 
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c) O trabalho das agências de publicidade é atender às necessidades de comunicação e 
marketing de organizações comerciais e não comerciais. A concentração de indústrias, 
comércio e empresas de prestação de serviços na região Sudeste gera uma grande 
demanda por serviços publicitários e, consequentemente, atrai investimentos em novas 
agências de publicidade. Já na região Norte, onde essa concentração é bem menos 
intensa, a demanda por serviços publicitários é menor e, consequentemente, o número de 
agências de publicidade também diminui.

13. 

a) F

b) V

c) F

d) V

e) V

14. 

a) Pré-sal é um conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas de grande parte do 
litoral brasileiro, com potencial para geração e acúmulo de petróleo. 

b) As rochas do pré-sal estão situadas abaixo da camada de sal. O melhor termo seria 
“antes”, já que as rochas que formam a camada do pré-sal foram sendo depositadas, ao 
longo do tempo, antes da camada de sal.

c) As descobertas se deram no litoral das regiões Sul e Sudeste. Além de aumentar as 
reservas de petróleo brasileiras, essa descoberta pode acelerar o desenvolvimento da 
indústria petrolífera e de gás natural, permitindo que os lucros possam ser aplicados em 
programas de combate à pobreza, em educação e na inovação e no desenvolvimento 
científico e tecnológico.

15. 

a) A tabela retrata dados sobre a violência. Podem estar relacionados a ela: pobreza, 
desemprego, falta de políticas sociais, desigualdades sociais, tráfico de drogas, ineficácia 
da polícia, impunidade, fragmentação das relações familiares, entre outros. 

b) A região Sudeste apresenta elevados índices de homicídio, superados apenas pelas 
regiões Norte e Nordeste. 


