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Resposta
Um dos municípios:
• Magé
• Japeri
• Itaguaí
• Itaboraí
• Seropédica
• Guapimirim
• Nova Iguaçu
• Duque de Caxias
Uma das justificativas:
• aumento da acessibilidade ao porto de Itaguaí
• entroncamento do Arco Metropolitano com a rodovia BR-116 (Dutra)/BR - 101/BR-465
• redução do custo do frete para o transporte de cargas de/para o município
• em Duque de Caxias, conexão potencializada pela presença da Refinaria Duque de Caxias e do Polo
Gás-químico
• em Itaboraí, conexão potencializada pelo Polo Petroquímico de Itaboraí
Redução da poluição atmosférica.
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Duas das consequências e sua respectiva explicação:
• Expulsão da população pobre, que passa a não ter recursos para morar nesses locais.
• Ampliação do processo de periferização, já que a população pobre tende a ser expulsa para locais mais
distantes e menos valorizados.
• Expulsão das atividades comerciais e de serviços populares para áreas mais distantes em virtude do
encarecimento dos custos empresariais.
Região: Nordeste.
Uma das justificativas:
• baixa latitude, resultando em elevada incidência solar
• clima semi-árido em grande parte do território, resultando em baixa nebulosidade
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Uma das características da fonte:
• renovável
• não poluente
Uma das características do território:
• elevado potencial de energia solar em todo o território nacional
• variação sazonal da incidência solar no território relativamente reduzida
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Duas das características comuns:
• grande extensão territorial
• abundância de recursos naturais
• população mal distribuída pelo território
• grandes extensões territoriais com climas inóspitos
• população reduzida em relação à extensão territorial
Há vazios demográficos em função de temperaturas muito baixas, no Canadá, e de climas muito secos,
na Austrália.
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Agente erosivo:
• imagem 1 − mar/erosão marinha
• imagem 2 − rio/erosão fluvial
Forma de relevo:
• imagem 1 − praia/restinga
• imagem 2 − planície fluvial/delta/meandros/ilha fluvial
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Explicação: as correntes marítimas frias causam queda de temperatura nas áreas litorâneas, o que
provoca chuvas no oceano. Dessa forma, as massas de ar atingem o continente sem umidade e originam
desertos.
Influência: a corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os
efeitos das baixas temperaturas do inverno na faixa ocidental da Europa.
Critério: megacidade é uma aglomeração urbana com 10 milhões de habitantes ou mais.
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Uma das tendências:
• concentração das megacidades em países subdesenvolvidos
• concentração das megacidades em países do continente asiático
Explicação quanto aos jovens:
A proporção de jovens no conjunto da população brasileira diminui no período considerado, em função da
diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade no país.
Explicação quanto aos idosos:
O percentual de idosos aumenta no mesmo período no país, devido à elevação da expectativa de vida
entre os brasileiros.
Fluxo de emigração: Nordeste.
Fluxo de imigração: Sudeste.
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Fator de atração: expansão das áreas de fronteira agrícola na Amazônia e no Centro-Oeste.
Um dos fatores de repulsão:
• elevado custo da terra
• fracionamento da propriedade rural
• dificuldade de concorrência do pequeno proprietário com a grande propriedade mecanizada
Duas das mudanças:
• reunificação da Alemanha
• independência da Macedônia
• independência de Montenegro
• independência das repúblicas da antiga U.R.S.S.
• fragmentação da Tchecoslováquia em dois países
Dois dos exemplos:
• conflito do Kosovo
• conflito da Bósnia
• independência da Croácia
• fragmentação da antiga Iugoslávia

