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Unidade 8

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

a) V

b) F

c) F

d) V

e) V

2. Alternativas I, II e V.

3. 

a) Ao Pantanal.

b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

c) Planície.

d) No verão, porque é o período chuvoso. 

4. 

a) V

b) F

c) V

d) F

e) V

5. 

a) São áreas que apresentam elevada biodiversidade, alto nível de endemismo e avançado 
estágio de devastação da cobertura vegetal original.

b) São espécies nativas e que não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo. O 
Cerrado possui alto nível de endemismo. 

c) As atividades agropecuárias, a exploração mineral e vegetal e o crescimento das cidades.

6. 

a) Desmatamentos, queimadas, extinção de espécies animais e vegetais e contaminação dos 
solos e dos rios por agrotóxicos.
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b) Vários rios da região Centro-Oeste convergem para o Pantanal, carregando a água 
contaminada pelos agrotóxicos.

7. 

(4) Projetos de colonização.

(2) Descoberta do ouro.

(5) Construção de Brasília.

(3) Expedições oficiais.

(1) Expedições bandeirantes.

8. 

(B)  Além de estudos sobre a região, foram introduzidas linhas telegráficas que interligavam a 
região às outras áreas do território nacional. Teve, ainda, como consequência, estradas 
abertas e algumas cidades fundadas.  

(D)  Importante estratégia para integrar o Centro-Oeste ao país, gerou a abertura de estradas 
e o movimento de várias frentes de migração para a região.

(C)  Foram responsáveis pela fundação de vários núcleos populacionais, pela abertura de 
estradas e pela atração de um grande número de agricultores que se dirigiram para a 
região por causa dos incentivos oferecidos pelo governo. 

(A)  Atraiu grande contingente populacional e levou à formação de vários povoados, que, com 
o passar do tempo, transformaram-se em cidades.

9. 

a) Para se tornar a capital do país.

b) A construção da nova capital gerou a abertura de estradas e o movimento de várias 
frentes de migração para a região. A população da cidade, que em 1960 era de 150 mil 
habitantes, aumentou para mais de 2,3 milhões de habitantes em 2005. A construção 
de Brasília, os projetos de colonização e outras ações governamentais promoveram a 
interiorização do país e a ocupação produtiva do Centro-Oeste.

10. 

a) V

b) F

c) V

d) V

e) F
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11. Alternativas II, IV e V.

12. 

A partir da década de 1970, além da pecuária, a região Centro-Oeste passou a ter 
grande importância na produção agrícola do país, que também foi favorecida pelo desen-
volvimento dos projetos agropecuários. Apesar de o solo da região ser pouco fértil, seu 
aproveitamento econômico foi aumentado graças ao desenvolvimento e à introdução de 
técnicas de correção das suas deficiências. A região Centro-Oeste é hoje um importante 
produtor de soja, milho, arroz e algodão. Na região, predominam as grandes proprieda-
des monocultoras e seus produtos destinam-se principalmente à exportação e ao abas-
tecimento das indústrias. 

13. 

a) Corumbá. “Em Corumbá, o turista se encontra com a história da região. A arquitetura 
antiga, os museus, as compras em Puerto Aguirre – Bolívia – e os barcos-hotéis também 
fazem parte desse roteiro de contrastes entre o urbano e o selvagem”.

b) Miranda. Viagem de barco pelo rio Miranda, safári fotográfico e focagem de animais de 
hábitos noturnos e o jantar pantaneiro.

c) São lugares turísticos e porta de entrada de dois paraísos ecológicos: o Pantanal e as 
águas cristalinas de Bonito.

d) Resposta pessoal. 

14. O Centro-Oeste apresenta pequena concentração industrial, maior apenas que a da 
região Norte. 

15. 

a) Fabricação de produtos alimentícios. A atividade industrial na região Centro-Oeste é 
pouco desenvolvida. A maioria das indústrias está vinculada à existência de extensas 
propriedades agropecuárias, em especial as do ramo alimentício.

b) Mato Grosso do Sul. Minério de ferro e manganês.

c) Floresta Amazônica. 


