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1)  (Enem-modificada) “Refere-se a junção de duas ou mais cidades, devido ao crescimento 

urbano observado ao longo dos anos.” 
 

O trecho acima define bem o seguinte conceito geográfico: 
 

a) Sítio Urbano. 

b) Espaço Geográfico 
c) Espaço Antrópico 

d) Conurbação 
e) Metrópole 

 

 
2)  (UFBa-modificada) “São grandes extensões de terra, normalmente distribuídas nas mãos de 

poucos proprietários, sendo também pouco improdutivas e que demandam técnicas 
avançadas em suas plantações”. 

 
O trecho acima define bem o seguinte conceito agrícola: 

 

a) Latifúndios 
b) Bóias-frias 

c) Minifúndios 
d) Complexos-Agroindustriais. 

e) Uso Capião. 

 
3) (U.F. Pelotas) Sabe-se que o mundo tem observado um gigantesco crescimento de seu 

parque industrial. Havendo também, uma diversificação dos setores industriais existentes. A 
partir disso, dentre os três principais tipos de indústrias existentes, pode-se citar  : 

 
a) Transformação, Extrativa e de Construção  

b) Siderúrgico, Metalúrgico e de Base. 

c) Artesanato, Alternativa e a do Aço. 
d) Termelétricas, Petrolíferas e a do Carvão. 

 
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 
 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a lápis.  
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

       que sejam consideradas. 
  

 



 

4)  (UFMG-modificada) O Cerrado tem sido visto como a Fronteira Agrícola Brasileira, 
caracterizado sobretudo por latifúndios e monoculturas de exportação, inclusive com culturas 

que vem a alguns anos descaracterizando sua cobertura natural. Respeitando-se o clima, o 
solo e as demandas internacionais de produção, que tipo de monocultura pode ser observada 

nessa região do Brasil como a mais expressiva|: 

 
a) Soja 

b) Trigo 
c) Aveia 

d) Frutas Cítricas 
 

5) (MACK-SP-modificada) NO período pré-industrial, quando a economia nacional era dominada 

basicamente pelas atividades agrícolas de exportação, a organização do espaço do país era do 
tipo: 

 
a) Centro-periferias, com um espaço nacional integrado. 

b) Áreas  isoladas ou “arquipélago”, onde não havia um espaço nacional integrado. 

c) Semelhante aos dias de hoje, mas sem trocas de bens industriais. 
d) Fortemente integrado e com uma rede urbana constituída. 

 
6) (PUC-RS-modificada) Assinale a alternativa que não expressa uma característica da 

industrialização brasileira: 

 

a) Foi do tipo substitutiva. 

b) Foi do tipo tardia ou retardatária. 
c) Teve por base, inicialmente, o fluxo de renda gerado pelo café. 

d) Dois elementos importantes para sua eclosão  foram a abolição da escravatura e a vinda de 
imigrantes. 

e) Ocorreu no século XVIII. 

 
7) (MACK-SP-modificada) NO período pré-industrial, quando a economia nacional era 

dominada basicamente pelas atividades agrícolas de exportação, a organização do espaço 
do país era do tipo: 

 

a. Centro-periferias, com um espaço nacional integrado. 
b. Áreas  isoladas ou “arquipélago”, onde não havia um espaço nacional integrado. 

c. Semelhante aos dias de hoje, mas sem trocas de bens industriais. 
d. Fortemente integrado e com uma rede urbana constituída. 

 
         

 

8)  “Caracteriza-se por apresentar, pequenas extensões de terra, normalmente bastante produtivas e 
localizadas em países desenvolvidos, além do uso de técnicas bastante avançadas”. 
 
O fragmento acima, caracteriza perfeitamente o seguinte conceito:  

 

a) Latifúndio 
b) Minifúndio 

c) Reforma Agrária 
d) Cultura Itinerante 

 
 

 

 
 



 

9) Identifique dois fatores que justificam a elevada produtividade rural em países Centrais: 
 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

10) Conceitue o termo Megalópole, apresentando (02) dois exemplos de sua ocorrência: 
 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 


