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Questão 11: 
a) ERRADA – o processo de estabelecimento do povoamento de Goiás é fruto da descoberta 
de Ouro por volta da primeira metade do século XVIII, contudo após cinqüenta anos ocorre 
seu esgotamento em virtude de ser o ouro de aluvião promovendo um movimento bastante 
peculiar em relação ao processo de mineração que consiste no deslocamento dos cidadãos 
para o interior embasando sua economia na agricultura e pecuária característica acentuada 
inclusive nos dias atuais. 
b) CERTA 
c) ERRADA – A crise do ouro provocou uma forte migração para o interior, ocorrendo no final 
do século XVIII e não houve uma agricultura em forte escala, pois a mesma iniciava seu 
estabelecimento na região como alternativa a escassez do ouro na capitania de Goiás. 
d) ERRADA - A ida para o interior é uma alternativa encontrada pela população de Goiás 
diferindo de outras regiões como Minas Gerais, já que consiste em um processo de 
urbanização que é antecessor ao estabelecimento do meio rural gerando uma economia 
dependente da pecuária e agricultura.  
e) ERRADO – a decadência econômica do meio urbano cria uma forte ligação com o meio rural 
embasando a economia no setor primário (agricultura e pecuária).  

 

Questão 12: 
a) ERRADO – Floresta Amazônica. 
b) ERRADO – Nordeste (Caatinga). 
c) ERRADO – Mangues. 
d) CERTO – Cerrado. 
e) ERRADO – Araucária. 
  

Questão 13: 
a) ERRADA – de fato a construção da rodovia Belém-Brasília representava um instrumento de 
integração econômica, política e social, contudo a região não era marcada por uma intensa 
demografia. 
b) ERRADA – a obra estava relacionada em promover uma integração política, comercial 
facilitando a conexão das capitais brasileiras. Tal política é embasada em seu plano de metas. 
c) CERTA. 
d) ERRADA – O trecho foi de suma importância para o fortalecimento comercial da região por 
volta dos anos de 1960 a partir da construção e inauguração da cidade de Brasília. 
e) ERRADA – existem outras rodovias que cortam o Estado de Goiás. 
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Questão 14: 
a) ERRADA – A política varguista em relação ao apoio concebido a construção da capital do 
Estado de Goiás tem como objetivo por fim ao isolamento geográfico da parte mais central do 
país. 
b) CERTO. 
c) ERRADA - A Marcha para o Oeste foi política desenvolvida do governo Vargas para acelerar 
o desenvolvimento e incentivar a ocupação do Centro-Oeste brasileiro e não a política de JK 
como afirma a questão. 
d) ERRADO - A colonização de origem europeia de Goiânia teve origem em 1735, com as 
primeiras propostas de mudança da capital da capitania de Goiás. Vila Boa sofria com a 
estagnação econômica provocada pelo fim do ciclo do ouro na região. Pedro Ludovico lançou 
a pedra fundamental da nova cidade, onde a data foi escolhida para homenagear os três anos 
do início da Revolução de 1930. Diante disso, diversas caravanas oriundas do interior do 
estado saíram em direção ao local para prestigiar o evento sendo a efetiva transferência da 
capital do estado oficializada em 1937, através do decreto número 1816 e a inauguração oficial 
de Goiânia só aconteceria em 5 de julho de 1942, data anterior ao governo de JK. 
e) ERRADO – A concepção que buscava o deslocamento da população litorânea para o interior 
ocorre a partir da necessidade de povoamento do Brasil que coincide por meio do movimento 
das bandeiras e entradas. Posteriormente o deslocamento e o estabelecimento da nova 
capital por volta de 1933 e sua posterior inauguração em 1942 se dá graças à política 
promovida durante o Governo Vargas que buscava a integração do país e coloca no comando 
do estado de Goiás Pedro Ludovico que estava em consonância com a Marcha para o Oeste, 
política desenvolvida pelo governo Vargas para acelerar o crescimento e incentivar a 
ocupação do Centro-Oeste brasileiro.  

 
Questão 15: 
a) ERRADO – A taxa de Goiás era de 45,8% e a do Centro-Oeste de 48% sendo a última maior. 
b) ERRADO – ocorreu um aumento da mesma com 45,8% (1970), 67,6% (1980), 80,8% (1991), 
87,9% (2000), 90,3% (2010). 
c) ERRADO – a população rural teve uma intensa redução, sendo que a urbana foi a 
responsável por ter duplicado. 
d) CERTO 
e) ERRADA – o gráfico indica a taxa de urbanização e não ao contingente populacional no meio 
urbano e rural, logo as taxas apresentadas não podem ser relacionadas com o volume da 
população rural. 
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