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Capítulo 11.  Biomas e formação vegetal (Livro 1). 
01.  Apresente 4 causas e 4 consequências do 

desmatamento. (Pág. 221 a 224)  
02. Como o desmatamento destrói o patrimônio 

genético e social dos biomas? (Pág. 222)  
03.  Quais as consequências da desertificação?              

(Pág. 224) 
04. Qual é a diferença ambiental entre a Tundra e a 

Taiga? (Pág. 218) 
05.  Qual é a diferença entre mata de caaetê; mata de 

caaigapó e mata de várzea do bioma Amazônico? 
(Pág. 226) 

06.  Por que a Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais 
ameaçado de degradação? (Pág. 227) 

07.  Por que a Mata de Araucária não poderia possui 
folhas largas latifoliada? (Pág. 227) 

08.  Quais as causas da degradação ambiental da 
mata de Araucária? (Pág. 227) 

09.  Quais as principais espécies florestais que 
compõem a Mata dos Cocais? (Pág. 227) 

10.  Quais as causas da degradação ambiental da 
mata dos Cocais? (Pág. 227) 

11.  Enumere os principais cactáceas comuns no 
Sertão nordestino. (Pág. 228) 

12.  Qual é  o clima e as carateristicas climáticas onde 
ocorre o bioma do Cerrado? (Pág. 228) 

13.  Por que os arbustos do cerrado possui casca-
grossa? (Pág. 228) 

14.  Qual é a localização geográfica no territorio 
brasileiro do bioma do Pantanal? (Pág. 228) 

15.  Quais as atividades humanas que provocam 
degradação ambiental no Pantanal? (Pág. 228) 

16.  Qual é o tipo de vegetação dos campos naturais 
no Brasil? (Pág. 229) 

17.  Qual é a caracteristica do ambiente onde se 
desenvolve a vegetação de restinga? (Pág. 230) 

18.  Qual é a caracteristica do ambiente onde se 
desenvolve a vegetação de mangue? (Pág. 230) 

19.  Por que o mangue é classificado como vegetação 
halófila? (Pág. 230) 

20.  Quais as principais ameaças à preservação da 
restinga e dos manguezais? (Pág. 230) 

21.  Durante a Ditadura Militar (1964 a 1985) no Brasil, 
o que previam os projetos de ocupação das 
regiões Norte e Centro-Oeste? (Pág. 232) 

22.  Qual é a diferença entre o EIA e o Rima? Quais os 
objetivos do EIA/Rima? (Pág. 233) 

23.  Segundo o Código Florestal, o que são as Áreas 
de Preservação Permanente (APPs)? (Pág. 235) 

24.  Quais as diferenças entras as Unidades de 
Proteção Integral e Unidade de Uso Sustentável? 
(Pág. 236) 

 
 
 

25.  Sobre a vegetação do Brasil numeradas no mapa, 
assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso: 

 

 
 

I.  A Floresta Amazônica (número 1) possui 
três estratos de vegetação, mata de 
Terra Firme, Mata de Várzea e Mata de 
Igapó  ................................................................................................... (    ) 

II.  O pantanal (número 8) é uma faixa de 
transição, com espécies arbóreas, 
arbustivas e herbáceas  ................................................. (    ) 

III.  A caatinga (número 6) é um bioma com 
vegetação xerófila, caducifólia e rios 
intermitentes  ............................................................................. (    ) 

IV.  A mata dos cocais é a vegetação mais 
preservada, devido ao extrativismo de 
látex da seringueira  ........................................................... (    ) 

V.  O cerrado (número 7) possui vegetação 
xerófila, como espécies cactáceas, como 
mandacaru e Xique-xique  .......................................... (    )  

 
Capítulo 22.  Países recentemente industrializados 

(Livro 2). 
26. Quais os três grupos distintos de países com 

economias emergentes mais industrializadas 
entre os países em desenvolvimento? Cite o nome 
dos países de cada grupo. (Pág. 526) 

27.  Qual é a relação da crise de 1929 e a aceleração 
da industrialização latino-americana? (Pág. 528) 

28.  Qual foi a participação do Estado como agente da 
industrialização do modelo de substituição de 
importações? (Pág. 529) 

29.  Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo de 
industrialização por substituição de importações 
mostrou suas limitações. Quais as razões dessas 
limitações? (Pág. 529) 
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30.  Por que o processo de industrialização dos Tigres 
Asiáticos foi favorecido pela lógica da Guerra 
Fria? (Pág. 538) 

31.  Por que os produtos industrializados dos Tigres 
Asiáticos eram muito baratos? (Pág. 539) 

32. Quais as diferenças econômicas entre os Antigos e 
Velhos Tigres? Cite exemplos de Antigos e Novos 
Tigres. (Pág. 540 e 541) 

33.  Quais as semelhanças entre os países do Fórum 
IBAS? (Pág. 544) 

34.  Quais os fatores semelhantes entre os fatores 
responsáveis pela industrialização da Índia (Pág. 
545) e da África do Sul (Pág. 549)? 

35.  Nelson Madela foi responsável pelo fim do 
Aparteid Racial na África do Sul, porém ocorreu a 
manutenção do Aparteid Social. Qual é a definição 
de Aparteid Racial e Aparteid Social?  (Pág. 549) 

 
36. Sobre as causas da decadência do modelo de 

substituição de importações após a Segunda 
Guerra Mundial, assinale (V) ou (F): 
I.  Carência de reformas sociais e pouco 

investimentos em educação  .................................... (    ) 
II.  Carência de indústria de bens de capitais 

e de base  ........................................................................................ (    ) 
III.  Mercado interno limitado, devido aos 

baixos salários  .......................................................................... (    ) 
IV.  Elevadas dívidas externas contraídas a 

juros fixos  ....................................................................................... (    ) 
V.  Elevada poupança interna e restrições 

aos sindicados  ......................................................................... (    ) 
 
37. Sobre os países recentemente industrializados, 

assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 
I.  A aristocracia agrária forma os primeiros 

agentes responsáveis pela implantação 
da substituição de importações na 
América Latina  ......................................................................... (    ) 

II.  Os países recentemente industrializados 
são países que se industrializaram no 
século XVIII, adotando o sistema 
industrial clássico ou tradicional  ......................... (    ) 

III. Os países emergentes são países pobres 
do ponto de vista social, porém 
industrializados  ....................................................................... (    ) 

IV.  O modelo de plataformas de exportação 
foi implantado nos países latinos- 
americanos ................................................................................... (    ) 

V.  Os Novos Tigres Asiáticos (Coreia do Sul, 
Taiwan, Cingapura e Honk Kong) 
possuem atualmente mão de obra barata 
e pouca mão de obra qualificada se 
comparados aos Antigos Tigres Asiáticos 
(Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas)  ..... (    ) 

 
38.  Sobre o Fórum IBAS, assinale (V) ou (F): 

I.  São membros do IBAS, Brasil, Índia e 
África do Sul  ............................................................................... (    ) 

II. São países emergentes, potências 
econômicas em suas regiões, rico em 
recursos naturais  .................................................................. (    ) 

III.  Fazem parte de uma relação de 
cooperação Sul-Sul  ............................................................ (    ) 

IV.  Tem como objetivo o isolamento nas 
transações comerciais em relação com 
os países ricos do Norte  ............................................... (    ) 

V.  Intervenção do estado na economia para 
restringir o consumo, através da 
elevação de impostos  ..................................................... (    ) 

 
39.  Sobre a Índia e a África do Sul, assinale (V) ou (F): 

I.  Atualmente, a Índia se destaca nos 
avanços na indústria nos setores 
farmacêutico, de fibras ópticas, de 
satélites e informática  .................................................... (    ) 

II.  Mahatma Gandhi foi o grande líder hindu 
responsável pelo fim do regime de 
apartheid na África do Sul  ......................................... (    ) 

III.  Nelson Mandela foi o grande líder negro, 
responsável pelo fim do domínio britânico 
na Índia ............................................................................................. (    ) 

IV.  A Índia é um país de contrates, pois, 
apesar de ser um país emergente 
industrializado (20% do PIB, vem da 
indústria), ainda é um país rural-agrícola, 
com 71% da população vivendo no campo 
e cerca de 57% do PIB, vem da 
agricultura ..................................................................................... (    ) 

V.  Índia e África do Sul adotaram a 
substituição de importações e forte 
presença do estado na economia  ..................... (    ) 

 
Capítulo 24.  Industrialização brasileira (Livro 3 – 

Até a Pág. 611)  
40.  Qual foi a influência do ciclo do café no processo 

de industrialização brasileira?  (Pág. 602) 
41.  O que significa Kenesianismo adotado no governo 

Vargas? (Pág. 603) 
42.  Como Vargas implantou a substituição de 

importações? (Pag. 604) 
43.  Quais as medidas liberais do Plano Salte do 

governo Dutra? (Pág. 606) 
44.  Quais setores são financiados pelos 

investimentos estatais do Plano de metas do 
governo JK? (Pág. 610) 

45.  Quais setores são financiados pelos 
investimentos internacionais do Plano de metas 
do governo JK? (Pág. 610) 

46.  Quais as contradições socioeconomicas do Plano 
de metas do governo JK? (Pág. 611) 

 
47. Sobre as origens da industrialização do Brasil, 

assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso: 
I.  A crise da bolsa de Nova Iorque de 1929, 

reduziu as importações de café 
provenientes dos EUA  ..................................................... (    ) 

II. A economia cafeeira gerou 
infraestrutura, mão de obra, mercado 
consumidor e mão de obra necessária 
para a implantação da industrialização 
brasileira  ......................................................................................... (    ) 
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III.  O governo Getúlio Vargas foi responsável 
pela implantação da economia cafeeira 
no país  ............................................................................................... (    ) 

IV.  O modelo industrial adotado por Vargas 
foi baseado no neoliberalismo econômico (    ) 

V.  A intervenção do Estado na economia 
restringiu o consumo, através da 
elevação de impostos  ...................................................... (    ) 

 
48.  Sobre as medidas keynesianista adotadas no 

governo Vargas, assinale (V) para Verdadeiro ou 
(F) para Falso: 
I.  Adotou uma política de investimentos em 

indústrias de bens de consumo duráveis ... (    ) 
II. Privatizou as principais indústrias 

estatais de base, como a Vale e a 
Petrobras  ........................................................................................ (    ) 

III.  As medidas fiscais e cambiais de Vargas 
objetivaram valorizar as importações  ........... (    ) 

IV.  Criou as Leis Trabalhistas como salário 
mínimo, férias anuais remuneradas e 
descanso semanal remunerado ........................... (    ) 

V.  Vargas foi responsável pela implantação 
da substituição de importações, 
principalmente com as medidas fiscais e 
cambiais  .......................................................................................... (    ) 

 
49. Sobre o governo Dutra, assinale (V) para 

Verdadeiro ou (F) para Falso: 
I.  Adotou uma política keynesiana de 

explícita intervenção estatal na economia 
 ..................................................................................................................... (    ) 

II. As medidas liberais de Dutra foram 
apoiadas pela elite industrial nacional  ......... (    ) 

III.  A abertura econômica de Dutra bonificou 
a classe média, sedenta por brinquedos, 
chocolate e televisão  ........................................................ (    ) 

IV.  Dutra criou as Leis Trabalhistas, que 
criaram o FGTS e o 13o salário  ............................... (    ) 

V.  Dutra implantou as “Reformas de Base”, 
como reforma agrária e melhoria na 
educação e saúde  ................................................................ (    ) 

 
50.  Sobre o governo Juscelino Kubistchek, assinale 

(V) para Verdadeiro ou (F) para Falso: 
I.  O Plano de Metas gerou distribuição de 

renda e descentralização da indústria 
nacional  ............................................................................................ (    ) 

II. Os investimentos estatais do Plano de 
Metas foram direcionados às indústrias 
de bens de consumo duráveis  ............................... (    ) 

III.  O Plano de Metas atraiu investimentos 
externos no setor rodoviário e energético . (    ) 

IV.  O governo JK ampliou as disparidades 
regionais e sociais no Brasil  ..................................... (    ) 

V.  No governo JK houve a valorização do 
transporte de carga ferroviário  ............................. (    ) 

 
 
 
 

Gabarito das questões objetivas: 
 
Capítulo 11.  Biomas e formação vegetal (Livro 1). 
25. I. (V) – II. (V) – III. (F) – IV. (F) – V. (F) 
 
Capítulo 22.  Países recentemente industrializados 

(Livro 2). 
36. I. (V) – II. (V) – III. (V) – IV. (F) – V. (F) 
37. I. (V) – II. (F) – III. (V) – IV. (F) – V. (V) 
38. I. (V) – II. (F) – III. (V) – IV. (F) – V. (V) 
39. I. (V) – II. (F) – III. (F) – IV. (V) – V. (V) 
 
Capítulo 24.  Industrialização brasileira (Livro 3 – 

Até a pág. 611)  
47. I. (F) – II. (V) – III. (V) – IV. (F) – V. (V) 
48. I. (F) – II. (F) – III. (F) – IV. (V) – V. (V) 
49. I. (F) – II. (F) – III. (V) – IV. (F) – V. (F) 
50. I. (F) – II. (F) – III. (F) – IV. (V) – V. (F) 


