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Unidade 3

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 7o ANO 

1. 

a) Antes da industrialização brasileira, o principal produto da economia era o café, ou “ouro 
verde”, produzido principalmente em São Paulo. (V)

b) O café foi o principal produto brasileiro durante todo o século XIX, mas perdeu força para a 
cana-de-açúcar e para a soja já no início do século XX. (F)

c) A cafeicultura enriqueceu os barões do café, mas não favoreceu empresários e banqueiros. (F) 

d) Entre as condições favoráveis à industrialização promovida pela cafeicultura destaca-se a 
acumulação de capitais. (V)

e) O trabalho nas lavouras de café atraiu muitos imigrantes europeus, que também foram 
importantes no início de nossa industrialização, pois eram mão de obra qualificada. (V)

f) Desde o final do século XIX, foram construídas modernas rodovias que facilitavam o 
escoamento do café das regiões produtoras até os portos de exportação. (F)

2. 

a) Entre 1939 e 1945.

b) Indústria de substituição de importações.

c) Sim, porque propiciou a criação de indústrias que produziam bens que antes eram 
importados.

3. 

a) A partir de 1950, o setor industrial cresceu continuamente. Em relação ao total de 
estabelecimentos, de 1950 a 2008 o número foi quase quadruplicado, a quantidade  
de operários aumentou seis vezes.

b) Sim, desde 1950 o setor industrial se diversificou com vários tipos de indústrias de bens  
de consumo e de base. 

4. 

Característica Significado 

Industrialização tardia Realizada cerca de duzentos anos após a 
Revolução Industrial do século XVIII.
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Característica Significado 

Substituição de  
importações

Fabricação no Brasil de produtos que antes 
eram importados.

Dependência Necessidade de importar máquinas, 
equipamentos e tecnologia, além da 

necessidade de investimentos estrangeiros.

5. 

a) Entre os fatores que explicam a migração das indústrias de São Paulo para outros 
estados, o aluno pode citar: o elevado custo de terrenos, aluguéis e impostos; os 
congestionamentos nas principais vias de circulação; os salários mais altos que os de 
outras regiões; as vantagens que os governos dos estados e municípios receptores têm 
oferecido, como isenção fiscal e doação de terrenos. 

b) As indústrias têm se deslocado principalmente para as regiões Sul e Nordeste.

c) A liderança do Sudeste se mantém pela concentração de infraestrutura de melhor 
qualidade nessa região.

6. 

a) Na década de 1970.

b) Ao longo do século XX, o perfil da economia brasileira foi se modificando: de 
predominantemente agroexportador, o Brasil tornou-se também industrializado. Essa 
industrialização acelerou o processo de urbanização, pois a produção industrial passou  
a ocorrer sobretudo nas cidades.

c) Sim, porque teve início na segunda metade do século XX e se acelerou a partir da década 
de 1970.

7. 

a) Entre 1940 e 1980, população rural do Brasil praticamente quadruplicou, enquanto  
a urbana dobrou. (F)

b) Na região centro-Sul há a maior concentração de população urbana do Brasil. (V)

c) Industrialização é sinônimo simplesmente de instalação de fábricas em um determinado 
lugar. (F)

d) com o processo de industrialização, a atividade industrial passa a comandar a economia 
de uma sociedade, subordinando todas as outras atividades econômicas. (V)
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e) O processo de industrialização gera a necessidade de ampliar a oferta de serviços e 
equipamentos urbanos que, uma vez instalados, atraem mais pessoas para as cidades. (V)

f) Os equipamentos urbanos constituem a estrutura necessária à industrialização e, portanto, 
não se relacionam às necessidades da população urbana. (F)

8. 

a) As redes urbanas têm como principais centros as metrópoles brasileiras: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, curitiba, 
Porto Alegre e Goiânia.

b) As metrópoles concentram modernas redes, em especial as de comunicações (transporte, 
energia e telefonia) e informacionais. Também possuem grande concentração populacional 
e amplas áreas de influência, drenando a produção de suas regiões e apresentando fortes 
relacionamentos entre si.

9. 

(B) Brasília 

(C) Porto Alegre 

(C) Recife

(A) São Paulo

(C) Belém

(C) Belo Horizonte

(B) Rio de Janeiro

(C) Salvador

10. 

a) Uma das principais demandas dos habitantes de municípios reunidos é o transporte 
urbano, pois há um constante deslocamento de pessoas entre eles. Assim, a constituição 
dessas áreas permite que problemas em comum possam ser discutidos com o poder 
público estadual. Essa é uma característica da região metropolitana. 

b) Nas grandes cidades se aglomeram as atividades industriais e de serviços, como 
financeiras (bancos e seguradoras), comerciais (varejista e atacadista) e de lazer (parques, 
cinemas, teatros). Nelas também se encontra a maior parte da infraestrutura de turismo 
(agências de viagem, hotéis, restaurantes, aeroportos) e dos órgãos públicos. Isso quer 
dizer que as grandes cidades exercem influência econômica, política e cultural sobre as 
outras. Essa relação de atração e de influência que as cidades têm umas com as outras 
forma a rede urbana.
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c) Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de dois ou mais municípios e as 
suas áreas se unem fisicamente, ocorre a conurbação.

d) Em virtude da junção de dois ou mais municípios, algumas áreas especiais são formadas. 
Elas são compostas por um município central e outros que estão sob sua influência, 
principalmente econômica. Trata-se da região metropolitana.

11. Sugestão de resposta: Um dos problemas encontrados nas cidades brasileiras é a 
existência de moradias precárias, com deficiência de saneamento básico, o que gera 
baixa qualidade de vida, um dos sintomas da pobreza urbana.

12. 
a) Resposta pessoal. 

b) Segundo o texto, o comportamento do brasileiro mudou por causa da violência. 
Atualmente, ele é menos cordial, mais desconfiado e até se nega a dar informações.

13. 

a) Os deslizamentos de terra no Brasil são frequentes durante os meses mais chuvosos 
e ocorrem principalmente nos estados de Santa catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

b) Encostas e morros são ocupados em razão do crescimento desordenado das cidades. As 
áreas de risco são ocupadas principalmente pela população mais carente.

14.

a) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno destaque a coleta de lixo como um serviço 
público relacionado ao saneamento básico e que diga que, quando esse serviço é 
deficiente ou ausente, ocorrem vários problemas, como doenças e proliferação de insetos. 

b) Resposta pessoal.

15. 

a) Os congestionamentos, a poluição e suas consequências na saúde das pessoas.

b) Porque o transporte público é deficiente e o número de automóveis nas ruas é muito 
grande.

c) O efeito estufa é um fenômeno natural. Entretanto, quando há grande concentração 
de poluentes na atmosfera, uma quantidade muito grande de calor fica retida, gerando 
aumento da temperatura.


