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Geografia do Estado de Goiás – Prof. Julio Cezar  
  

 
Questão nº 10 

 
  

Gabarito: letra “D”. 
 
Comentários:  

A) Em 1988, foi aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte o projeto de 
divisão territorial que criou o Estado do Tocantins. A divisão partia do 
desmembramento da porção norte do Estado de Goiás, desde 
aproximadamente o paralelo 13°, até a região do Bico do Papagaio, na divisa 
do Estado com o Pará e o Maranhão. No entanto, a divisão vinha sendo 
buscada desde o período colonial. Os motivos estavam associados à falta de 
assistencialismo e omissão estatal e ao baixo desenvolvimento local. 

B) A população de Goiás é em grande parte urbana destacando-se a 
construção de Goiânia em 1933, apesar da economia do estado ter uma forte 
relação com o agronegócio. 

C) A economia goiana com o declínio da mineração voltou-se para o meio rural, 
contudo com o propósito de desenvolver uma agricultura de subsistência. 

D) O agronegócio de soja ganhou espaço por volta dos anos 70 influenciando o 
desenvolvimento da indústria local devido ao fenômeno de desconcentração. 

E) O setor de serviços ou terciário desempenha um importante papel na 
economia de Goiás que responde por 59% da economia goiana principalmente 
na concentração de serviços destacando o setor financeiro. 
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Questão nº 11 

 
  

Gabarito: letra “C”. 
 
Comentários: 

A) A história de Goiânia começa com as primeiras ideias de mudança da 
Capital em 1753, proposta pelo, então governador da Província de Goiás, Dom 
Marcos de Noronha, que ambicionava transferir a capital de Vila Boa para a 
atual Pirenópolis. 
B) A mineração de Goiás foi caracterizada pela extração do ouro de aluvião 
(superficial) o que promoveu sua escassez promovendo o deslocamento de 
indivíduos para o meio rural em busca de sua sobrevivência. A decadência 
aurífera de Goiás velho desenvolveu a ideia de uma nova capital por volta de 
1753. 
C) A revolução de 30 promovida por Vargas buscava o enfraquecimento das 
oligarquias ocorrendo inúmeras transformações na política centralizadas no 
comando de Vargas colocando Pedro Ludovico Teixeira como interventor 
federal. A revolução de 1930 inicializou a construção de Goiânia interferindo na 
administração, economia e infraestrutura local. 
D) Pedro Ludovico participou da Revolução de 1930 e em 24 de outubro do 
mesmo ano foi determinada a sua remoção para a cidade de Goiás chegando 
ao destino não mais como prisioneiro, mas para assumir a liderança de um 
movimento vitorioso e o governo provisório do estado. Em 21 de novembro, foi 
nomeado interventor em seu estado. Em 1933 foi decidida a 
reconstitucionalização do país, e Ludovico tomou parte ativa na criação do 
Partido Social Republicana (PSR) tendo um importante papel politico no 
estado. 
E) A cidade de Goiânia tinha como função ser o berço urbanístico do estado 
introduzindo um forte modernismo. Em 1950, o centro de Goiânia já contava 
com vários prédios públicos, construídos no estilo art déco e constituintes de 
um significativo acervo da arquitetura brasileira. 
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Questão nº 12 

 
  

Gabarito: letra “A”. 
 

Comentários:  
A) O sítio do Catalão conta-se haver estabelecido um certo clérigo de origem catalã, o 
qual, muito provavelmente em companhia de outras pessoas, produzia víveres para os 
bandeirantes que iam para as minas de ouro mais ao centro da então capitania de 
Goiás. Desta forma, Catalão é um dos únicos municípios de Goiás, além 
de Formosa (Arraial dos Couros -1749) cuja povoação iniciou-se antes de 1800 que 
não surgiu em função da existência de ouro, mas como local de atração de tropeiros. 
B) O começo da povoação de Anápolis teve início em meados do século XVIII, devido 
aomovimento de tropeiros na região em direção às lavras de ouro das vilas próximas, 
tais como Corumbá e Meia Ponte (Pirenópolis). Os córregos e ribeirões da região 
ajudavam na movimentação dos tropeiros, provendo lugares de descanso e servindo 
referência para orientação durante as viagens. Com a exaustão dos veios auríferos, 
muitos destes viajantes optaram por morar na região, principalmente às margens do 
Ribeirão das Antas originando a cidade de Anápolis. 

C) É nessa época que se encontra a principal bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, 
quando em 1682, sua expedição partiu de São Paulo e atravessou o território do atual 
Estado de Goiás, seguindo até o rio Araguaia. Ao retornar desse rio, à procura do 
curso do rio Vermelho, encontrou uma aldeia indígena do povo Goiás. Diz à lenda que 
as índias estavam ricamente adornadas com chapas de ouro e, como se recusassem 
a indicar a procedência do metal, Bartolomeu Bueno da Silva pôs fogo a uma tigela 
contendo aguardente, afirmando que, se não informassem o local de onde retiravam o 
ouro, lançaria fogo em todos os rios e fontes. Admirados, os índios informaram o local 
e o apelidaram de Anhanguera, diabo velho. 
D) Os bandeirantes, principalmente paulistas, em território goiano (e não os 
portugueses), que culminariam tanto com a descoberta quanto com a apropriação das 
minas de ouro dos índios goiases, que seriam extintos dali mais rapidamente que o 
próprio metal. Ali, onde habitava a nação Goiá, Bartolomeu Bueno da Silva fundaria, 
em 1727, o Arraial de Sant'Anna 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_de_ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Formosa_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1749
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piren%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s_(povo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Bueno_da_Silva
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E) Jaraguá é um município brasileiro do estado de Goiás situado no Parque Ecológico 
da Serra de Jaraguá. É um município emancipado de Pirenópolis e se inclui 
na Microrregião de Anápolis, no Vale do São Patrício, conhecido por seu patrimônio 
cultural sendo uma das cidades mais antigas do estado e por ser considerado o maior 
polo de confecção do Centro-Oeste. Jaraguá nasceu da busca das riquezas minerais 
do rico solo goiano em tempos que ainda se usava a mão de obra escrava. Vindos de 
diversas regiões, mineradores e catadores de ouro traziam consigo os 
chamados “pretos faiscadores”, escravos astutos, geralmente da “Nação Mina”, 
acostumados à cata do rico minério. 

 
 

Questão nº 13 

 
  

Gabarito: letra “A”. 
 
Comentários:  

A) A partir de 1940, Goiás passa a crescer em ritmo acelerado também em virtude do 
desbravamento do Mato Grosso Goiano, da campanha nacional de “Marcha para o 
Oeste” e da construção de Brasília. A população do Estado se multiplicou, estimulada 
pela forte imigração, oriunda principalmente dos Estados do Maranhão, Bahia e Minas 
Gerais. A urbanização foi provocada essencialmente pelo êxodo rural. Contudo, a 
urbanização neste período não foi acompanhada de industrialização. A economia 
continuava predominantemente baseada no setor primário (agricultura e pecuária) e 
continuava vigente o sistema latifundiário. 
B) Mauro Borges integrou Goiás no cenário econômico nacional, promovendo o 
crescimento das fronteiras econômicas por meio da retomada da Marcha para o 
Oeste e a implantação de uma reforma agrária que teve como o modelo os kibutz de 
Israel, organizados a partir da produção cooperativa. Entretanto sua politica 
desenvolvimentista foi centrada na organização administrativa e politica do Estado de 
Goiás. 
C) O Estado de Goiás durante a ditadura iniciou um movimento de fortalecimento 
agrícola através da introdução do movimento das fronteiras agrícolas influenciado pela 
revolução verde de 1967. 
D) A proclamação da República (15/11/1889) não alterou os problemas 
socioeconômicos enfrentados pela população goiana, em especial pelo isolamento 
proveniente da carência dos meios de comunicação, com a ausência de centros 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ecol%C3%B3gico_da_Serra_de_Jaragu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ecol%C3%B3gico_da_Serra_de_Jaragu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piren%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_An%C3%A1polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_S%C3%A3o_Patr%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha_para_o_Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcha_para_o_Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_agr%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kibutz
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urbanos e de um mercado interno e com uma economia de subsistência. As elites 
dominantes continuaram as mesmas. As mudanças advindas foram apenas 
administrativas e políticas. 
E) A Estrada de Ferro Goiás foi uma ferrovia do governo federal, mais tarde 
incorporada à RFFSA, com aproximadamente quatrocentos e oitenta quilômetros de 
extensão e trinta estações, que ligava a cidade de Araguari, no Estado de Minas 
Gerais, à cidade de Goiânia, no Estado de Goiás. A estrada de ferro surgiu em 3 de 
março de 1906, como uma solução para os produtores, comerciantes e políticos 
goianos, que precisavam atender às necessidades da economia da região. 

 
 

Questão nº 14  

 
Gabarito: letra “B”. 
 
Comentário:  

A) O relevo predominante na região do estado de Goiás é planáltico constituído 
por chapadas facilitando o processo de uso e exploração do solo através da 
prática agrícola. 

B) O cerrado é o segundo bioma somente atrás da Amazônia, com galhos 
retorcidos, raízes profundas e casca grossa com grande ocupação na região 
centro-oeste. A região se destaca pela bacia do Tocantins-Araguaia que é 
dispersora de água (distribui a outras bacias), além de possuir o aquífero do 
Guarani. 
C) A biodiversidade do cerrado é abundante e com grande variabilidade tanto 
de flora como de fauna. 

D) A manutenção da estrutura fundiária desde do período colonial 
(monocultura, latifúndio, exportador) provocou a redução da biodiversidade 
local, o pisoteamento do gado principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul inicializando um processo de desertificação, além da monocultura de 
soja que minimizam a biodiversidade da região Centro-Oeste. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/RFFSA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1906
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E)  As unidades de conservação no estado de Goiás não atingiram seus 
objetivos devido a interesses econômicos relativos ao processo agroexportador 
da soja para Europa. 
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