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Unidade 3

1. 

a) A cafeicultura enriqueceu os barões do café, empresários e banqueiros e proporcionou 
condições favoráveis à industrialização, como acumulação monetária, desenvolvimento de 
infraestrutura e mão de obra qualificada.

b) Em São Paulo, porque foi nesse estado que mais se desenvolveu a cultura do café e, 
portanto, era o que mais apresentava condições para o desenvolvimento da indústria. 

2. 

a) (V)

b) (V)

c) (F) 

d) (V)

e) (V)

f) (F) 

g) (V) 

3. 

•	 Tardia:	ocorreu	cerca	de	duzentos	anos	após	a	Revolução	Industrial,	iniciada	na	Inglaterra	
no	fim	do	século	XVIII;	

•	 Substituição	de	importações:	os	produtos	que	eram	importados	pelo	Brasil	começaram	a	
ser	fabricados	internamente;

•	 Dependente:	houve	necessidade	de	importar	máquinas	e	equipamentos	de	países	
já industrializados para as indústrias nacionais. Embora seja menos intensa, essa 
dependência ainda marca a industrialização brasileira. 

4. 

a)		Os	dados	revelam	que	houve	uma	diminuição	na	participação	do	estado	de	São	Paulo	no	
total	da	produção	industrial	do	país.

b)		Esse	processo	é	chamado	de	desconcentração	industrial.	Ocorre	por	causa	dos	elevados	
custos dos terrenos e aluguéis, além dos congestionamentos e dos salários mais elevados 
do que os de outras regiões.
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5. 

a)		Com	a	instalação	das	indústrias	automobilísticas	no	Brasil,	houve	a	opção	pelo	sistema	
rodoviário, o que provocou uma diminuição dos investimentos públicos no setor ferroviário 
e,	consequentemente,	seu	declínio.

b)  As rodovias brasileiras são fundamentais para a economia brasileira, já que por meio 
delas	é	transportada	grande	parte	da	produção	do	país,	tanto	para	o	mercado	interno	
como	para	o	externo.	Entretanto,	boa	parte	da	malha	rodoviária	brasileira	apresenta-se	
mal	conservada,	sem	ter	nem	sequer	pavimentação.	Isso	acarreta	perdas	econômicas	e	
também	humanas,	já	que	os	acidentes	com	vítimas	são	frequentes.	

6. 

a)	Regiões	Sul	e	Sudeste.	

b)	Região	Nordeste.	

c) O mapa mostra que, apesar das porcentagens diferentes, todos os estados apresentam 
mais	de	62,1%	de	população	urbana,	indicando	que	o	Brasil	é	um	país	urbano.	

7. 

a) Os dados revelam que, em 1940, a maioria da população vivia no campo e que, nos dias 
atuais, a maior parte vive nas cidades. Houve, portanto, uma inversão quanto ao espaço 
de moradia da população brasileira.

b) Em 1940, a maioria da população brasileira vivia no campo e a economia era voltada 
basicamente para a produção e a exportação de produtos primários. Já em 2010, a 
maior	parte	da	população	vivia	nas	cidades.	A	economia	do	país	já	não	era	mais	baseada	
apenas no setor primário, mas também voltada para os setores secundário e terciário. 

8.

a) (F) 

b) (V)

c) (V) 

d) (F) 

e) (V) 

9. 

a)	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Brasília,	Manaus,	Belém,	Fortaleza,	Recife,	Salvador,	Goiânia,	
Belo	Horizonte,	Curitiba	e	Porto	Alegre.	

b) Porque nem sempre as cidades oferecem os produtos e os serviços dos quais a população 
necessita e, assim, é preciso recorrer às cidades maiores.
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c)	Resposta	pessoal.	Professor,	a	resposta	depende	da	cidade	em	que	o	aluno	vive.	No	livro-
texto, página 73, um mapa mostra as regiões de influência de cada uma das doze redes. 

10. A conurbação é uma expansão expressiva da mancha urbana de dois ou mais municípios, 
que faz com que eles se unam fisicamente. Em virtude desse processo, em algumas áreas 
são definidas como regiões metropolitanas, formadas por um município central e outros 
que estão sob sua influência, principalmente econômica.

11. 

a) Sudeste. 

b)	Não.	O	problema	ocorre	também	em	pequenas	e	médias	cidades	de	todo	o	país.	

12. 

a) Poluição das águas. 

b) A poluição dos rios é causada, principalmente, pelo lançamento de esgoto residencial e 
industrial em suas águas. 

13. 

Sociais:	doenças	e	mortes	causadas	pelo	consumo	de	água	não	potável,	contato	com	o	lixo	
ou esgoto.

Ambientais:	poluição	das	águas	e	do	solo.	

14. 

a)	 Poluição	do	ar,	das	águas,	trânsito,	pobreza	e	violência.	

b) Sim. Embora geralmente em menor intensidade, esses problemas também ocorrem nas 
pequenas e médias cidades.

c)	 Resposta	pessoal.	Professor,	a	resposta	dependerá	da	cidade	em	que	o	aluno	vive.	Em	
geral, mesmo com intensidades diferentes, problemas como violência e pobreza estão 
presentes em todas as cidades brasileiras. 

d)	 Resposta	pessoal.	O	aluno	deve	relacionar	os	fios	de	alta	tensão,	os	cães	ferozes	e	as	
grades de ferro à violência. 

15. 

a)	Os	espaços	públicos	urbanos,	como	ruas	e	praças,	tinham	uma	função	de	convívio	social.	
Hoje, esses espaços passaram a ter apenas a função de circulação.  

b)	O	principal	motivo	é	o	medo	da	violência.	Os	espaços	fechados,	como	os	shoppings, são 
considerados mais seguros pela população, principalmente nas grandes cidades. 


