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UNIDADE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Caro aluno, nesta unidade, vamos estudar a localização e formação histórica do território 

brasileiro, destacando sua grande extensão territorial, pontos extremos e seus diferentes fusos 
horários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 1 

 
 
Localização do território brasileiro 
 
 O Brasil é o 5° maior país do mundo em extensão territorial. Só não supera a Rússia, Canadá, 
China e Estados Unidos. 
 

 
Fonte: Atlas geográfico escolar. 4. Ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. P. 34. 

 
 

Localização 

 Está situado na porção sul do continente americano – América do Sul; 

 Em relação à linha do Equador, a maior parte do continente fica no Hemisfério Sul: 93%. Ou seja, 
apenas 7% estão no Hemisfério Norte; 

 Em relação ao Meridiano de Greenwich, está localizado a oeste, o que significa que ele está 
totalmente no Hemisfério Oeste ou Ocidental; 

 A maior parte do seu território situa-se na zona tropical da terra, compreendida entre os 
trópicos de Câncer e de Capricórnio, razão do predomínio de climas tropicais; 

 



 
 

 Uma poção do território situa-se na zona temperada do sul e apresenta clima subtropical, com 
temperaturas mais baixas; 

 Possui um extenso litoral, com 7.367 km, banhado pelo Oceano Atlântico e 15.719 km de 
fronteira terrestre, limitando-se com quase todos os países sul-americanos (com exceção do 
Chile e do Equador). 

 Apresenta grande extensão longitudinal (de leste a oeste) e latitudinal (de norte a sul). 
 

Pontos extremos do Brasil 
 
 

 
 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/brasil/localizacao-geografica-brasil.htm. Acesso em 27/07/2013. 

 

 A grande extensão longitudinal faz com que o território brasileiro possua três fusos horários 
diferentes: -2h, -3h e -4h, em relação ao meridiano de Greenwich. 

 
 
 
 

http://www.brasilescola.com/brasil/localizacao-geografica-brasil.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em:  http://www.horadebrasilia.com/fuso-horario.php. Acesso em 28/07/2013 

 
 
Processo de formação do território brasileiro 

 
O processo de formação do território brasileiro teve início em 1500, com a chegada dos 

primeiros portugueses. Até então, as terras que hoje compõem o país eram habitadas por povos 
indígenas de culturas muito diversas. Esses povos, em geral, viviam basicamente da pesca, da caça e 
cultivavam pequenas lavouras. 

O processo de povoamento prosseguiu nos séculos seguintes, com a ocupação gradativa do 
interior do país. Essa ocupação ocorreu, basicamente, por meio do desenvolvimento de diferentes 
atividades econômicas, sobretudo com a agricultura, a pecuária, a mineração, a exploração de 
plantas nativas (chamadas drogas do sertão) encontradas na Floresta Amazônica, propiciando o 
surgimento de inúmeras vilas e povoados em diferentes lugares do interior do país, que depois se 
tornaram importantes cidades. Esse processo de ocupação favoreceu o surgimento de muitos 
caminhos e estradas que formaram os primeiros eixos de ligação e integração do país. Em 
determinadas áreas, como na Amazônia, os rios serviram como vias naturais de penetração no 
interior. 

Os atuais limites do território brasileiro foram definidos no início do século XX, com a assinatura 
de vários acordos e tratados fronteiriços estabelecidos com os países vizinhos. 

        
      Glossário: 

 Arroio – denominação dada aos pequenos rios na Região Sul do Brasil. 
 
 
     Sites para pesquisa: 

 www.suapesquisa.com.br 

 www.brasilescola.com.br 
 
 

 
 

http://www.horadebrasilia.com/fuso-horario.php
http://www.suapesquisa.com.br/
http://www.brasilescola.com.br/


EXERCÍCIOS 
 

1. Sobre a localização do território brasileiro, complete os espaços: 
 

a) O Brasil localiza-se na porção _______ do continente ________________, mais precisamente na 
__________________________________. 

b) Em relação à linha do Equador, a maior parte do território está localizada no Hemisfério 
___________. 

c) O Brasil está localizado totalmente à ___________ do meridiano de Greenwich, portanto no 
Hemisfério _________________. 

d) A maior parte do território está situada na zona __________________ da Terra, fato que explica 
o predomínio dos climas do tipo _____________________. 

e) Somente uma parte do território brasileiro está localizada na zona temperada do sul, 
apresentando clima ___________________________ . 

 
2. O Brasil é um país que apresenta uma grande extensão tanto latitudinal quanto longitudinal, 

possuindo pontos extremos. Relacione as colunas com o nome do ponto extremo 
correspondente. 

a) Ao norte  (     )    Ponta do Seixas 
       b) Ao sul  (     )    Nascente do Rio Moa 
       c) A leste  (     )    Arroio Chuí 
       d) A oeste  (     )    Monte Caburaí 
 

3. Responda: 
 
a) Em quais estados brasileiros localizam-se os principais pontos extremos do país? 
_____________________________________________________________________________ 
 
b) Por que no Brasil existem três horas diferentes? 
_____________________________________________________________________________ 

c) Quais são os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? 

____________________________________________________________________________ 

d) Como viviam os primeiros habitantes do Brasil? 

___________________________________________________________________________ 

e) Quais foram as atividades econômicas que contribuíram para ocupação do território brasileiro 
pelos portugueses? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Marque V para (verdadeiro) ou F para (falso). 

a) (    ) Os rios brasileiros serviram como vias naturais para a penetração e ocupação do interior do              
país.  



b) (    ) Desde o início da colonização o território brasileiro apresenta os mesmos limites e fronteiras 
de hoje.  

c) (   ) A urbanização e a industrialização do país podem explicar a atual organização territorial do 
Brasil.   

d) (     ) A ocupação do território brasileiro tem sido feita com a preservação do espaço natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A unidade 2 abordará as diferentes formas de regionalização do Brasil, através do 
tempo, destacando suas diferenças.



UNIDADE 2 

 

 
 
Os estados e a Federação 
 
 O território brasileiro está dividido em 27 unidades da Federação, sendo 26 estados e um Distrito 
Federal. Cada estado é dividido em municípios, o que facilita a administração pública. 
 

 
Disponível em:  http://www.frigoletto.com.br/GeoFis/mapapolitico.htm. Acesso em 28/07/2013 

 
 Os representantes eleitos para chefiar o Poder Executivo nos estados são denominados 
governadores. Nos municípios, esses governantes recebem o nome de prefeitos. Sua função consiste em 
administrar os estados e municípios visando ao seu desenvolvimento socioeconômico e ao bem-estar 
dos cidadãos, pela criação e melhoria dos serviços públicos, como saúde, educação e transporte. 
 Para concretizar essas ações, o Governo Federal repassa verbas públicas para os estados, que 
distribuem os recursos financeiros entre os municípios. 
 O Distrito Federal é formado por uma parte do território brasileiro onde se localiza a capital do 
Brasil, que é o único município do Brasil administrado por um governador. 
 No Brasil, a extensão territorial e o grau de desenvolvimento socioeconômico variam de um 
estado para o outro. 
 

http://www.frigoletto.com.br/GeoFis/mapapolitico.htm


 
 
 
 
 
 
 

A regionalização oficial do Brasil divide o território em cinco grandes regiões, também chamadas 
macrorregiões. 
 Para essa divisão, o IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos naturais, 
sociais e econômicos. Os limites das regiões coincidem com os limites dos estados. Isso visa facilitar os 
estudos estatísticos e a destinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de projetos 
regionais específicos. 
 

O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e é responsável pela elaboração das divisões 
regionais do Brasil desde 1942. 

 
A regionalização de 1942 
 
 Foi a primeira regionalização oficial do Brasil. O território brasileiro foi dividido em cinco regiões: 
Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro. Os estados foram agrupados em cada região pela proximidade 
geográfica e pelos aspectos naturais e condições socioeconômicas. 
 

 
 

Disponível em: http://santiago.pro.br/alunos/7ano/brasil_regiao_geoeconomica/brasil_divisao_regional.htm. Acesso em 28/07/2013. 
 

 
 

Regionalizar significa dividir um país, 
estado ou um município em áreas que 
apresentam características semelhantes, 
tomando por base aspectos naturais, 
socioeconômicos ou outros. 

 

http://santiago.pro.br/alunos/7ano/brasil_regiao_geoeconomica/brasil_divisao_regional.htm


 
A regionalização de 1968 
 
 O país foi dividido em cinco macrorregiões – Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste – 
definido, principalmente, pelas semelhanças no desenvolvimento socioeconômico dos estados de cada 
região. Esse critério foi adotado em razão das alterações ocorridas no Brasil com o crescimento da 
industrialização e da urbanização ao longo do século XX. 
 

 
 

Disponível em: http://santiago.pro.br/alunos/7ano/brasil_regiao_geoeconomica/brasil_divisao_regional.htm. Acesso em 28/07/2013. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A Constituição de 1988 criou a atual divisão regional do Brasil. Nela, os territórios de Roraima e Amapá 
foram elevados à categoria de estados da Região Norte. O território de Fernando de Noronha passou a 
integrar o estado de Pernambuco, e a porção setentrional do estado de Goiás tornou-se o estado de 
Tocantins, que passou a fazer parte da região Norte. 
 
 
 
 

“A promulgação da Constituição de 1988 marcou 
o início da consolidação da democracia, após os 
anos da ditadura militar. Os brasileiros entraram 
nos anos 90, sob o comando do primeiro 
presidente eleito diretamente pelo povo desde 
1961.” 

 

http://santiago.pro.br/alunos/7ano/brasil_regiao_geoeconomica/brasil_divisao_regional.htm


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As regiões geoeconômicas 
 
               Desde o final da década de 1960, outra proposta de regionalização do espaço brasileiro foi 
desenvolvida pelo geógrafo Pedro Geiger, que considera não só aspectos naturais, mas também os 
aspectos humanos e o processo histórico de formação do território, sobretudo a industrialização. 
                Essa nova divisão regional do Brasil reúne na mesma região partes do território com níveis de 
desenvolvimento socioeconômico semelhantes. De acordo com tal critério, o território brasileiro é 
dividido em três grandes complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. 
                 Apesar de não ser a divisão regional oficial do Brasil, essa proposta possibilita verificar as 
desigualdades e os diferentes graus de desenvolvimento econômico existentes no país. 
 
Amazônia – Nessa região, as características naturais, marcadas pela presença da floresta equatorial e da 
bacia hidrográfica do rio Amazonas, influenciam a ocupação humana e o desenvolvimento das atividades 
econômicas. O extrativismo vegetal, a mineração e as atividades agrícolas são as principais atividades 
econômicas desenvolvidas na região. Na indústria destaca-se o pólo da Zona Franca de Manaus. Essa 
região apresenta um baixo índice de ocupação humana e um nível acentuado de desigualdade social. 
 
Nordeste – Tradicionalmente a região caracterizou-se por baixos níveis de desenvolvimento, 
especificamente no Sertão. Na última década houve mudanças importantes, como a irrigação da 
agricultura, o avanço da industrialização e os benefícios dos programas sociais. A melhoria das condições 
levou à redução da migração para o Sudeste e outras regiões. 



Centro-Sul – É considerada a região economicamente mais desenvolvida do país. Apresenta alto índice 
de urbanização e industrialização. A agricultura é mecanizada e apresenta os melhores níveis de 
desenvolvimento social. 
 
 
 

 
 

Disponível em: http://geografando-rsv.blogspot.com.br/2013/03/7-ano-regionalizacao-brasileira-boa.html. Acesso em 28/07/2013. 
 

 
Glossário: 

 Constituição Federal – conjunto de normas jurídicas e princípios que são base para os direitos e 
deveres dos cidadãos de um país, e aos quais devem se submeter todas as leis criadas nas 
instâncias federal, estadual e municipal. 

 Setentrional – é o que se refere a norte e boreal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi 
criado em 1934, para efetuar levantamentos de dados e 
informações sobre os aspectos naturais, econômicos e 
sociais do Brasil, com o intuito de conhecer a realidade do 
país para que o Estado possa planejar melhor as 
estratégias de desenvolvimento. 
 

http://geografando-rsv.blogspot.com.br/2013/03/7-ano-regionalizacao-brasileira-boa.html


EXERCÍCIOS 
 

1. Observe os mapas desta unidade, que mostram as diferentes divisões regionais oficiais do IBGE e 
relacione as diferenças entre eles. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
2. Responda. 

 
a) Qual é o critério utilizado pelo IBGE para criar as macrorregiões? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

       b) Que critério foi utilizado para a criação das regiões geoeconômicas? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

       3. Sobre as regiões geoeconômicas, relacione as colunas. 
 
a) Amazônia               (     ) Região economicamente mais desenvolvida do país. Apresenta alto índice  
                                              de urbanização e industrialização. 
b) Nordeste                (     ) Região marcada pela presença da Floresta Amazônica e pela bacia do  Rio      
                                              Amazonas, que influenciam a ocupação humana e o desenvolvimento das 
                                              atividades econômicas. 

        c) Centro-Sul           (     ) Região que caracterizou-se, tradicionalmente, por apresentar baixos níveis                                             
.                                                   de desenvolvimento, especialmente no Sertão. 
 

4. Complete a partir das informações dadas. 
  

      Um dos estados da Região Sul – S __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ 
      Nome de um dos menores estados do Brasil – A __ __ __ __ __ __ 
      Na divisão regional de 1942 chamava-se Território de Guaporé – R __ __ __ __ __ __ __ 
      Maior estado da Região Nordeste – B __ __ __ __ 
      Estado mais industrializado do Brasil – S __ __  __ __ __ __ __ 
      Maior estado da Região Norte – A __ __ __ __ __ __ __ 
      Estado surgido com a divisão de Goiás – T __ __ __ __ __ __ __ __ 

    
 
 
 

 



UNIDADE 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta unidade serão trabalhadas todas as regiões brasileiras, suas diferentes características sociais, 
econômicas e físicas, destacando a importância de cada uma delas. 



UNIDADE 3 
 

 
 

A REGIÃO NORTE 
 

 
 

Disponível em: http://www.alunosonline.com.br/geografia/aregiaonorte.html. Acesso em 28/07/2013 

 

 Área territorial: 3.853.327 km2, o que corresponde a quase metade do território brasileiro. 

 É formada pelos estados do Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

  A Amazônia ultrapassa os limites desses estados e até as fronteiras nacionais. Isso porque o 
termo Amazônia designa toda a região da América do Sul coberta pela Floresta Amazônica – a 
chamada Amazônia Internacional. 

 
Amazônia Legal é o termo criado pelo governo brasileiro para delimitar a região abrangida pela 
Floresta Amazônica que ultrapassa a Região Norte, como o norte de Mato Grosso e o noroeste do 
Maranhão. 

 

http://www.alunosonline.com.br/geografia/aregiaonorte.html


 
 
 

Características naturais  
 

Vegetação 
 

 A paisagem da Região Norte é marcada pela presença da Floresta Amazônica, que abrange 
nove países da América do Sul. Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Suriname 
Guiana e Guiana Francesa. É a maior floresta tropical úmida do planeta e com maior 
biodiversidade. 

 A Floresta Amazônica é uma floresta pluvial, que se desenvolve em uma região muito úmida 
e de temperaturas elevadas. Nela encontramos matas de inundação e matas de terra firme. 

 A exuberância da Floresta Amazônica leva muitas pessoas à conclusão de que os solos 
amazônicos são férteis. Na verdade, porém, os solos amazônicos são pobres em nutrientes, 
que são mantidos pelas folhas, galhos e troncos que, ao se decomporem, repõem os 
nutrientes necessários para a manutenção da floresta.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

As florestas da Amazônia são as 
principais responsáveis pelo fato de o 
Brasil ser conhecido como um dos 
campeões da biodiversidade (variedade 
de espécies vegetais, animais e de 
microorganismos presentes em um 
ecossistema). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relevo 

 

 É marcado pelas baixas altitudes, com a existência de planaltos, planícies e depressões, não 
ultrapassando 200m. Porém, na fronteira com a Venezuela, encontra-se o ponto culminante 
do Brasil – o Pico da Neblina, com 3.014m, localizado na Serra do Imeri.         

 
Hidrografia 

 

 Outra característica marcante da Região Norte é a presença da mais extensa e volumosa 
bacia hidrográfica do mundo: a Bacia hidrográfica do Rio Amazonas.  

 A vida da população local está intimamente ligada aos rios, usados para abastecimento, 
agricultura, pesca e transporte de pessoas e mercadorias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: mwww.semarh.se.gov.br. Acesso em 15/08/13 

 
 

 
 
Sites para pesquisa:  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica 
http://www.ibge.gov.br/home 
http://www.cidades.gov.br/index.php 

 

“Bacia Hidrográfica ou Bacia de 
drenagem de um curso de água é o 
conjunto de terras que fazem a 
drenagem da água das precipitações 
para esse curso de água. É uma área 
geográfica e, como tal, mede-se em 
km².” 

Disponível em: mwww.semarh.se.gov.br. Acesso em 

15/08/13. 

 

“O nome "Amazônia" deriva das amazonas, mulheres 
guerreiras da Mitologia grega. Segundo a lenda, as 
amazonas pertenciam a uma tribo que não aceitava 
homens: as crianças de sexo masculino eram mortas ao 
nascer. Amazona significa a=sem, mazôn=centro ou sem 
centro, em grego”. 

 

http://www.semarh.se.gov.br/comitesbacias/modules/tinyd0/index.php?id=22
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
http://www.semarh.se.gov.br/comitesbacias/modules/tinyd0/index.php?id=22
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas_%28mitologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disponível em: http://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-amazonica. Acesso em 28/07/2011 

       
      
 
 
 
 
 
 
 
  
        Clima 
 

Nessa região, predomina o clima equatorial úmido, caracterizado por: 
 

 médias de temperaturas elevadas, que chegam a ultrapassar os 27°C. Além disso, a 
amplitude térmica anual é baixa, não havendo, portanto, variação significativa de 
temperatura ao longo das estações do ano. 
 

 elevados índices de pluviosidade, isto é, grande quantidade de chuvas. Os índices da região 
são os mais altos do país, chegando a superar 2.500 mm anuais. 

 
 
 
 
 

O rio Amazonas é 
considerado o mais 
extenso do mundo, 
com 6.992 km. 

http://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-amazonica


 
 
 

Climograma do clima equatorial 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/05/classificacao-climatica-de-arthur.html. Acesso em 28/07/2013. 

 
Ocupação e exploração da Região Norte 

 
 
 
 
 
 

 A ocupação da região pelos colonizadores portugueses deu-se a partir da exploração das 
chamadas drogas do sertão e captura de indígenas para evangelização e escravização;  

 Nos séculos XVI e XVII, vários fortes foram erguidos na região para conquistar e proteger 
essas terras; 

 Do final do século XIX ao início do século XX, o extrativismo atraiu muitos migrantes para a 
região; 

 Na década de 1950, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas para integrar a 
Amazônia ao restante do país e, assim, intensificar sua ocupação. Estradas foram 
construídas com o objetivo de facilitar a movimentação de pessoas para a região; 

 As ações de ocupação da Amazônia criavam oportunidade para aqueles que não tinham 
acesso à propriedade da terra, problema que se agravava pela manutenção dos grandes 
latifúndios, no Nordeste, e pela concentração de terras voltadas para a produção de soja, no 
Sul; 

 Além da abertura de estradas e do asfaltamento das já existentes, outras obras de 
infraestrutura foram realizadas com o intuito de incentivar e viabilizar a instalação de 
empresas agropecuárias e industriais, como hidrelétricas e portos; 

Drogas do sertão: cacau, 
canela, baunilha, cravo, 
castanha-do-pará e guaraná 

 

http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/05/classificacao-climatica-de-arthur.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baunilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cravo-da-%C3%ADndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%A1


 Programas de colonização estimularam a produção agrícola e pecuária. A atividade 
industrial foi bastante incentivada pela criação da Zona Franca de Manaus.  

 
         

 
 
 
 
 

 
 

 Projetos para extração de minérios foram os que mais atraíram investimentos, inclusive 
estrangeiros, para a região; 

 A Região Norte abriga algumas das maiores reservas minerais do planeta, tais como: ferro, 
manganês, bauxita, cassiterita, ouro; 

 Nessa região, houve grande expansão da ocupação, decorrente dos projetos de exploração 
econômica. Porém, muitas famílias que não tiveram suas necessidades atendidas por esse 
projeto de colonização, assim como não conseguiram se manter nas áreas rurais, migraram 
para as cidades da região. Em 2010, cerca de 73% dos 15,8 milhões de habitantes da Região 
Norte viviam nas cidades. 

  
 

Glossário 
 

 Bauxita – dela se extrai a alumina, com a qual se produz o alumínio, de largo uso industrial. 

 Cassiterita – dela se produz o estanho. 

 Climograma – gráfico onde são representadas a quantidade de chuvas e a temperatura que se 
verifica em um determinado lugar, no decorrer do ano. As barras mostram a quantidade média 
de chuvas que ocorre em cada mês. A linha mostra a temperatura média registrada em cada 
mês. 

 Drogas do sertão – cravo, canela, baunilha, pimenta, cacau etc. 

 Infraestrutura – serviços públicos, como rede de água e esgoto, energia elétrica, rodovias, 
ferrovias, portos e aeroportos. 

 Manganês – minério de larga utilização nas empresas siderúrgicas. Também é usado na 
fabricação de pilhas eletrolíticas, de cerâmicas, ligas especiais, produtos químicos etc. 

 Pluvial – relativo à chuva. 
 

 
EXERCÍCIOS 

 
1. Marque com um X a resposta certa. 

  
a) Os estados brasileiros que não fazem parte da Região Norte, mas possuem terras na Amazônia      
Legal são: 
(    ) Piauí e Ceará      (    ) Mato Grosso do Sul e Goiás     (    ) Mato Grosso e Maranhão    (    ) Piauí e Goiás 
 
b) A Amazônia Internacional corresponde a: 

Zona Franca de Manaus – área isenta de 
impostos de importação. As empresas lá 
implantadas poderiam comprar peças e 
componentes do exterior, a custos baixos, 
a fim de montar eletrodomésticos e 
outros bens de consumo. 

 



 
(    ) toda região da América do Sul abrangida pela Floresta Amazônica. 
(    ) toda região do Brasil abrangida pela Amazônia Legal. 
(    ) apenas o estado do Amazonas, localizado na Região Norte. 
(    ) todos os estados da Região Norte do Brasil. 
 
c) A Floresta Amazônica é chamada de floresta pluvial porque: 
 
(    ) é uma floresta exuberante composta por árvores de grande porte. 
(    ) possui um solo rico e fértil que possibilita o seu desenvolvimento. 
(    ) desenvolve-se numa região de clima subtropical, com verões chuvosos. 
(    ) desenvolve-se numa região com elevados índices pluviométricos, ou seja, úmida. 
 
2. Complete os espaços. 
 
a) O principal rio da Bacia Amazônica é o ____________________________. 
b) A população da Região Norte usa os rios para ______________________, ______________________,  
     _______________________ e _________________________________________________________. 
c) As formas de relevo encontradas na Região Norte são: _____________________, _______________ e         
   _________________________. 
 
3. Observe o climograma do clima equatorial predominante na Região Norte e responda. 
 
a) Quais são os meses mais chuvosos? _____________________________________________________. 
b) Em quais meses a temperatura foi menor? ________________________________________________. 
c) Esse tipo de clima possui alguma estação seca? ____________________________________________. 
d) Esse tipo de clima possui uma elevada ou uma baixa amplitude térmica? _______________________. 
 
4. Responda: 
 
a) Como foi feita a ocupação da Região Norte do Brasil? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
b) Quais foram as medidas adotadas pelo governo para intensificar a ocupação da Região Norte? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
c) Quais são os principais minérios explorados na Região Norte? 
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) Por que muitos dos projetos para colonização da Região Norte não foram bem sucedidos? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

REGIÃO NORDESTE 
 
As sub-regiões do Nordeste 
 

 
 

Disponível em: http://www.infoescola.com/geografia/regiao-nordeste. Acesso em 28/07/2013 

 

 A Região Nordeste abrange nove estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Por ser uma extensa e complexa área, com 
grande diversidade natural, a Região Nordeste pode ser dividida em quatro regiões menores ou 
sub-regiões: Zona da Mata, Sertão, Agreste e Meio-Norte. 
 

 Zona da Mata 
 

Compreende a região litorânea do Nordeste, dede o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. 
Seu relevo é formado por uma planície e pelos tabuleiros litorâneos; seu clima é tropical úmido – 
quente, sem estação seca definida, com chuvas concentradas no inverno -, pois recebe os ventos 
úmidos do oceano Atlântico. 
 
A vegetação original dessa sub-região era constituída pela Mata Atlântica, por isso o nome Zona 
da Mata. A maior parte dessa mata, no entanto, foi devastada, num processo que teve início 
com a extração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses, no século XVI, e prosseguiu com a 
introdução da monocultura da cana-de-açúcar, praticada até os dias de hoje. 
Na Zona da Mata concentra-se o maior contingente populacional do Nordeste. É onde se 
encontram os grandes centros industriais e a agricultura de fumo, cana-de-açúcar, laranja, 
banana e cacau. 
 

http://www.infoescola.com/geografia/regiao-nordeste/


       

 Sertão 
 
É a maior sub-região do Nordeste, formada por depressões – uma forma de relevo rebaixada e 
erodida. A principal característica do Sertão é o clima tropical semiárido, que influencia todos os 
aspectos da natureza local. 

O clima semiárido é o mais seco do Brasil, apresentando chuvas escassas e irregulares, com 
longos períodos de estiagem, que duram de 6 a 8 meses no ano, e elevada evaporação das 
águas.  

Em virtude da falta de chuvas e das altas temperaturas, os rios temporários da região secam, o 
que dificulta a prática da agricultura. 

Para armazenar as águas dos rios e riachos, são construídas represas ou açudes, que, no entanto, 
são insuficientes para resolver o problema do abastecimento de água nos longos períodos de 
seca. 

Não há explicações exatas para a pequena quantidade de chuva e a distribuição irregular 
características do clima semiárido, mas dois fatores são apontados como responsáveis pela 
limitação da chegada de massas de ar úmido ao interior da Região Nordeste. O principal deles é a 
circulação atmosférica: massas de ar úmido perdem essa umidade ao longo do trajeto e, quando 
chegam, apresentam características de massas de ar seco. O outro fator é a presença do Planalto 
da Borborema, que funciona como uma barreira natural às massas de ar carregadas de umidade 
que chegam do Oceano Atlântico. 

Observe a ilustração a seguir e veja como o relevo exerce influência sobre o clima do Sertão. 

 
Disponível em: http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/geografia-fisica.htm. Acesso em 28/07/2013. 

 

Os ventos úmidos vindos do oceano, ao encontrarem uma barreira natural, elevam-se, 
formam nuvens e chove. Ao ultrapassarem o Planalto da Borborema, já estão mais secos, o que 
dificulta a formação das chuvas no sertão nordestino.  

http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/geografia-fisica.htm


A Caatinga é a vegetação característica do Sertão nordestino e ocupa a área de clima 
semiárido do Nordeste. A atividade econômica de maior destaque é a pecuária bovina, caprina e 
ovina. Além disso, há a agricultura comercial nas áreas onde a umidade é maior, na qual se 
cultiva arroz, milho, feijão, mandioca e algodão. 

A agricultura familiar tradicional ocupa grande parte da população sertaneja. Nas áreas 
irrigadas, encontram-se algumas lavouras modernas que utilizam maquinário e técnicas 
melhoradas de plantio. 

 

 Agreste 
 
Situada entre a Zona da Mata e o Sertão, apresenta características de zona de transição, 

entre o litoral úmido e o interior seco. Possui áreas semiáridas, com vegetação de Caatinga, e 
úmidas, com vegetação mais densa. 

Do ponto de vista econômico, é uma área onde predominam pequenas e médias 
propriedades agrícolas, nas quais se pratica a policultura, destacando-se o algodão e o café, e 
também se desenvolve a pecuária leiteira. A produção é voltada para o abastecimento do 
próprio Agreste, da Zona da Mata e do Sertão. 

 

 Meio-Norte 
 
Engloba o estado do Maranhão e parte do estado do Piauí. É uma região de transição entre a 

Floresta Amazônica e o Sertão. A pluviosidade aumenta de leste para oeste, passando de áreas 
de Caatinga (leste) para a floresta equatorial (oeste). 

É nessa área que se encontra a mata dos cocais, com presença de palmeiras como a 
carnaúba e o babaçu, que são a base do extrativismo vegetal da região. 

A produção agrícola nessa sub-região é importante para sua economia, destacando-se o 
cultivo de soja, arroz, mandioca, milho e banana. 
 

Climogramas 
 

       
 

Disponível em: http://geovitinho.blogspot.com.br/2012/09/nota-de-aula-climogramas.html. Acesso em 28/07/2013 

http://geovitinho.blogspot.com.br/2012/09/nota-de-aula-climogramas.html


       
   A ocupação da Região Nordeste 

 

 O Nordeste foi a primeira região brasileira a ser colonizada pelos portugueses. O comércio 
do açúcar, no período colonial, levou à ocupação do litoral nordestino. 

 Em meados do século XVI, a Zona da Mata já era a região mais povoada e economicamente 
mais importante da Colônia. 

 A atividade açucareira contou basicamente com mão de obra escrava africana. A cana-de-
açúcar se adaptou muito bem ao clima e ao solo da região. Também foram importantes a 
disponibilidade de lenha na mata para alimentar os engenhos de açúcar e a maior 
proximidade entre o litoral nordestino e a Europa. 

 A ocupação do Agreste e do Sertão está ligada à pecuária, que utilizava o sistema de parceria 
entre o vaqueiro, homem livre e o fazendeiro, na qual o primeiro ficava com parte das crias 
do gado como pagamento pelo seu trabalho. 

 O Meio-Norte teve sua ocupação baseada no extrativismo vegetal e, principalmente, no 
plantio de algodão. Esse produto destinava-se à exportação e abastecia, no século XIX, a 
crescente indústria têxtil surgida na Revolução Industrial. 

 
Nordeste – Atividades econômicas 

 

 Atividade turística – tem se desenvolvido graças às belezas naturais da região e à 
diversidade cultural (folclore, história, arquitetura etc.). A presença de sol o ano todo e a 
existência de infraestrutura aeroportuária têm atraído investimentos de grandes redes mundiais 
de hotéis e resorts, principalmente no litoral. Desde a década de 1990, o turismo nos estados do 
Nordeste vem recebendo incentivo governamental, com promoção de melhoria na 
infraestrutura de apoio em área de expansão turística. 

O turismo não tem apenas aspectos positivos. Muitas vezes a construção de hotéis e resorts 
não respeita a legislação ambiental, provocando desmatamentos e agredindo o meio ambiente. 

 
Agricultura e pecuária 

 
A concentração fundiária no Nordeste representa um dos maiores problemas na região. 

Muitas vezes, a influência dos grandes proprietários de terras está associada ao poder político. 
Atualmente a agricultura nordestina passa por grandes transformações. A agricultura familiar 
ainda é muito importante. No entanto, recentemente, têm se destacado os projetos de 
fruticultura irrigada nas margens do rio São Francisco e também nas áreas que utilizam técnicas 
modernas de cultivo de frutas, como manga, melão, uva e goiaba para a exportação, e a recente 
ocupação do oeste da Bahia e do sul do maranhão e do Piauí pelo cultivo da soja. 

Essas atividades têm gerado grande crescimento econômico para essa região. Esse 
crescimento, porém, não foi acompanhado pela distribuição de renda necessária à melhoria da 
condição de vida da maior parte da população. 

 
Indústria 
 

Nos últimos anos, muitas indústrias se instalaram no Nordeste brasileiro. Esse fato tem 
provocado maior dinamismo na economia da região. Os setores industriais que mais têm 
crescido são os de refino de petróleo, de produção de álcool, de produtos químicos e os setores 
têxteis, alimentícios e de bebidas. 



Entre os fatores que ocasionaram o desenvolvimento econômico nordestino, estão os 
incentivos fiscais, como a redução de impostos, a existência de mão de obra abundante e o 
aumento do potencial de consumo da população na última década. 
 
Glossário: 

 

 Açude – lago artificial formado para o represamento de água destinada ao abastecimento da 
população. 

 Babaçu – palmeira cujos frutos, com sementes oleaginosas, são empregados na indústria 
alimentícia e de biocombustíveis. 

 Caprino – relativo à cabras. 

 Diversidade – variedade. 

 Erodida – desgastada pela ação do vento, da chuva, do mar etc. 

 Fruticultura – cultivo de frutas. 

 Fundiária – relativo a terrenos. 

 Ovino – relativo às ovelhas. 

 Resorts – grande e luxuoso hotel com completa infraestrutura de acomodação e lazer, 
geralmente localizado fora de áreas urbanas. 

 
 

EXERCÍCIOS 
 

1. Preencha o quadro com as características naturais das sub-regiões do Nordeste.  
 

 Zona da Mata Agreste Sertão Meio-Norte 

 
Relevo 

 

    

 
Clima 

 

    

 
Vegetação 

 

    

 
 
2. Complete com a atividade agropecuária desenvolvida em cada uma das sub-regiões do Nordeste. 
Zona da Mata: _____________________________________________________________ 
Agreste: __________________________________________________________________ 
Sertão: ___________________________________________________________________ 
Meio-Norte: _______________________________________________________________ 
 
3. Observe os climogramas do clima semiárido e do tropical úmido e responda: 
 
a) Qual dos dois tipos de clima é o mais úmido? Qual o mais seco? 
_____________________________________________________________________________ 
 



b) No clima semiárido, quais são os meses mais secos? 
_____________________________________________________________________________ 

 
c) No clima tropical úmido, quais são os meses mais chuvosos? Quais são os mais secos? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Responda. 

 
a) Qual a importância do turismo para a economia da Região Nordeste? 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
b) Por que o Nordeste foi a primeira região colonizada pelos portugueses? 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
c) Como ocorreu a ocupação do Agreste, do Sertão e do Meio-Norte? 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
d) Por quais transformações vêm passando a agricultura da Região Nordeste? 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
e) Quais são os principais tipos de indústrias encontradas na Região Nordeste? 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Procure no caça palavras as informações sobre a Região Nordeste. 
 
1. São atrações turísticas da região. 
2. Sub-região mais seca. 
3. Sub-região onde se localiza a maior parte das capitais nordestinas. 
4. Clima comum no Sertão. 
5. Vegetação comum no Sertão. 
6. Maior rio da região. 
7. Maior estado da região. 
8. É comum o _____rural do Sertão para outros locais do país. 
9. Menor estado da região. 
10. Maior cidade da região. 
11. É a região mais ______ do Brasil. 
12. Sub-região entre o Sertão e a Zona da Mata. 

       13.  Estado nordestino que possui parte da Amazônia. 



       14.  No Sertão não é comum a _______. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÃO CENTO-OESTE 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
A Região Centro-Oeste é formada pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o 
Distrito Federal. Corresponde ao Brasil central, área escolhida para integrar o interior brasileiro à 
área litorânea, mais povoada. 

 



 Características naturais 
 
Na Região Centro-Oeste, a vegetação predominante é o Cerrado, que se caracteriza pela 

presença de árvores e arbustos espaçados e vegetação rasteira. É típica de áreas de clima 
tropical, isto é, clima com altas temperaturas médias e duas estações bem definidas: verões 
chuvosos e invernos secos. No período seco, é comum ocorrerem queimadas naturais. A 
vegetação, adaptada para resistir ao fogo, não morre e brota novamente com as primeiras 
chuvas. 

A área coberta pelo Cerrado era considerada imprópria para a prática da agricultura por 
causa da acidez do seu solo. Nos anos 1970, agrônomos usaram fertilizantes e adubos químicos 
que corrigiram essa acidez e tornaram o solo fértil e agricultável. Grandes extensões do Cerrado 
foram ocupadas por lavouras de soja e de arroz, entre outras culturas, desmatando cerca de 40% 
da vegetação nativa. 

O Complexo do Pantanal, que reúne diversas formações vegetais e rica fauna, é banhado 
pelo rio Paraguai, que inunda grande parte da extensa planície. Na estação seca, ressurge uma  
vegetação de campos, utilizada como pasto para o gado pelos fazendeiros da região. 

O rio Paraguai, por ser um rio de planície, é muito utilizado para a navegação. Outro grande 
rio da região é o rio Araguaia. 

 

 A ocupação da Região Centro-Oeste 
 
Teve início no século XVIII, quando os bandeirantes paulistas seguiram os rios para o interior 

da Colônia e encontraram ouro não só em Minas Gerais, mas também em Mato Grosso e Goiás. 
Milhares de pessoas fixaram-se nas regiões auríferas. Muitas outras, vindas do Sul, Sudeste e 

Nordeste dedicaram-se ao transporte do gado para as fazendas que surgiam. 
Em 1940, o governo de Getúlio Vargas lançou a Marcha para o Oeste, um programa que 

visava intensificar a ocupação das regiões Centro-Oeste e Norte, diminuindo a concentração 
populacional no litoral do Brasil. Uma das estratégias adotadas para ocupar o oeste brasileiro foi 
a exploração dos recursos naturais.  

As terras adjacentes ao rio Araguaia foram consideradas propícias para a criação de gado, 
mas esta atividade provocou uma perda considerável da cobertura vegetal, comprometendo a 
flora e a fauna.  
 

 A construção de Brasília 
 
A ocupação efetiva do Centro-Oeste se deu com a construção de Brasília e a transferência da 

capital do país para essa cidade planejada. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, a cidade possui a forma de um avião rodeada por vários centros urbanos 
chamados de cidades-satélites A nova capital deveria integrar o Centro-Oeste brasileiro, 
atraindo para a região milhares de trabalhadores para sua construção e, posteriormente, uma 
grande quantidade de funcionários públicos. 

As cidades-satélites são, na verdade, áreas periféricas do Distrito Federal que abrigam 
grande parte dos trabalhadores que construíram Brasília. Hoje, elas apresentam problemas 
característicos das grandes áreas urbanas que crescem de forma acelerada e desordenada. 

A construção de Brasília deu grande impulso econômico à região. Além do enorme fluxo de 
migrantes que se dirigiu ao Distrito Federal, sua posição geográfica justificou uma série de 
investimentos em eletrificação, telecomunicações e, principalmente, em rodovias, que passaram 
a integrar a capital federal ao restante do país. 



Brasília – Plano piloto 
 

 
  

http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm. Acesso em 28/07/2013. 
 

 Atividades econômicas do Centro-Oeste 
 

A Região Centro-Oeste se destaca tradicionalmente pelas atividades primárias, 
principalmente pelo setor agropecuário, entre as atividades podemos destacar as que tiveram 
maior importância na sua ocupação: o extrativismo da erva-mate, a mineração, a agricultura de 
subsistência e a pecuária. 

Nos últimos anos, entretanto, a região vem apresentando crescimento dos setores industrial 
e de serviços, embora ainda pouco expressivos. 

 
Questão ambiental e ecoturismo 

 
O Pantanal é uma área de mais de 140.000 km2 e localiza-se no oeste da região, abrangendo 

parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É considerado patrimônio cultural, 
sendo classificado como reserva de biosfera pela UNESCO. É uma extensão extremamente rica 
em biodiversidade e, por isso, se tornou uma área de intensa atração para o ecoturismo. 

O Pantanal vem passando por uma série de problemas ambientais causados pela ocupação 
econômica. O garimpo de ouro e de diamantes, que é praticado nas nascentes dos rios, a 
agropecuária, a caça e a pesca predatória, bem como o próprio turismo, acabam destruindo a 
natureza. As cidades crescem e não contam com infraestruturas de saneamento básico 
suficiente. Os esgotos domésticos e industriais sem tratamento escoam pelos rios. Além disso,  a 
modernização da agricultura promove o aumento do uso de agrotóxicos e fertilizantes, que são 
levados pelas águas das chuvas, ou se infiltram no solo, causando a degradação dos recursos 
hídricos.  
 
Glossário 

 Adjacente – próximo. 

 Agricultura de subsistência – tipo de agricultura realizada para o próprio consumo. 

 Agrotóxico – produto químico, altamente nocivo ao homem, usado na prevenção e combate 
às pragas agrícolas; defensivo agrícola.  

 Ecoturismo – atividade turística para pessoas que buscam maior contato com a natureza. 

 Recursos hídricos – água encontrada em rios, riachos, lagos, lençóis freáticos. 

http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm


EXERCÍCIOS 
 

1. Sobre a construção de Brasília, identifique com (V) as sentenças verdadeiras e (F) as falsas. 
 

a) (    ) Com a construção de Brasília, a capital nacional foi transferida de Salvador para o Centro-
Oeste brasileiro.  
b) (    ) A Construção de Brasília atraiu um grande número de pessoas de outras regiões para o 
Centro-Oeste do Brasil.  
c) (     ) As cidades-satélites apresentam graves problemas urbanos.  
d) (     ) A construção de Brasília deu um grande impulso econômico à região.  
 
2. Responda. 
a) Qual é o clima predominante na Região Centro-Oeste? Caracterize-o. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
b) Quais medidas foram adotadas para tornar o solo do Cerrado adequado à prática da 

agricultura? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
c) Como a mineração influenciou a ocupação da Região Centro-Oeste? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) Quais são as principais atividades econômicas praticadas na Região Centro-Oeste? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Complete as cruzadinhas sobre a Região Centro-Oeste. 
 

1. Tipo de clima predominante na região. 
2. Capital do estado de Mato Grosso. 
3. Importante produto agrícola cultivado na região. 
4. As cidades - ________ desenvolveram-se ao redor da capital federal. 
5. Tipo de vegetação predominante na região. 
6. Capital nacional. 
7. Produto agrícola cultivado na região e comum na mesa do brasileiro. 
8. Tipo de atividade turística desenvolvida nas áreas de preservação ambiental. 
9. Rio da região. 
10. Rio que inunda periodicamente o Pantanal. 
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REGIÃO SUDESTE 
 

 
 

 
 

http://dicasgratisnanet.blogspot.com.br/2011/06/regiao-sudeste-do-brasil-mapa-clima.html. Acesso em 28/07/2013. 

 
 

 É constituída por quatro estados – Minas Gerais, São Paulo, Rios de Janeiro e Espírito Santo – e 
ocupa pouco mais de 10% do território nacional. 

 É a região mais povoada e mais populosa do Brasil, concentrando aproximadamente 40% da 
população do país. 

 As capitais da região sudeste são as áreas mais densamente povoadas, e cerca de dois terços da 
população do Sudeste mora em municípios com mais de 100 mil habitantes. 
 
 

http://dicasgratisnanet.blogspot.com.br/2011/06/regiao-sudeste-do-brasil-mapa-clima.html


Clima Tropical
Típico

Características naturais 
 

Relevo 
 

O relevo do Sudeste forma, no seu conjunto, a região mais alta do Brasil, com várias serras, 
como a serra do Mar, da Mantiqueira, da Canastra e do Espinhaço, de terrenos muito antigos, 
motivo pelo qual, principalmente em Minas Gerais, há enormes jazidas de minérios, como 
ouro, ferro, alumínio e manganês. O relevo é marcado pela presença de planaltos e chapadas, 
além de depressões e planícies. De maneira geral, o solo é bastante fértil, encontrando-se em 
algumas áreas a terra roxa, um tipo de solo com bastante fertilidade natural. 

 
Hidrografia 
 

Dispõe de grandes rios perenes, isto é, que nunca secam. As chuvas caem no verão e se 
infiltram no solo, abastecendo os lençóis freáticos, que dão origem a alguns dos principais rios 
brasileiros, como o Paraná, São Francisco e Jequitinhonha, entre outros. 

Como a maior parte dos rios corre em áreas planálticas, são comuns as quedas de água. Esses 
desníveis do relevo favorecem a construção de hidrelétricas. 

Na bacia do Paraná se localiza a hidrovia Tietê-Paraná, importante via de escoamento de 
mercadorias das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 
 
Clima 
 

A maior parte da região está localizada na zona intertropical, com predomínio do clima 
tropical, que apresenta médias térmicas anuais superiores a 21° C, chuvas concentradas no 
verão e invernos secos.  

Nas áreas mais elevadas, as temperaturas diminuem, apresentando médias térmicas 
inferiores a 21°C e sensível queda de temperatura no inverno – clima tropical de altitude. 
 
Climogramas  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://marcosbau.com.br/geobrasil-2/climas-do-brasil/. Acesso em 28/07/2013. 
  Disponível em: http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2011/06/tipos-de-clima.html. Acesso em 28/07/2013. 
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Vegetação 
 

Há o predomínio do Cerrado nas áreas em que a estação seca é mais prolongada. Nas regiões 
litorâneas, que são mais úmidas, e nas demais áreas em que a estação seca é mais curta, 
predominam a floresta tropical, denominada de Mata Atlântica. A extração de pau-brasil, o 
cultivo da cana-de-açúcar e de café, além da expansão urbana, devastou quase completamente 
essa formação florestal. Hoje restam apenas 7% de sua área original. 
 
 Características da ocupação 
 

Desde o início da ocupação, a maior parte da população se concentrou nas áreas próximas ao 
litoral. O Sudeste é a região com maior concentração populacional, mas não apresenta o 
povoamento mais antigo, consolidando-se como grande aglomerado humano graças à entrada 
de um número significativo de migrantes e imigrantes que buscavam melhores condições de vida 
e de trabalho em diferentes momentos. 
 
A mineração  
 

Com a descoberta de ouro pelos bandeirantes no final do século XVII, a mineração 
tornou-se responsável por grande parte da ocupação da região de Minas Gerais. A necessidade 
de manter o controle sobre a saída do ouro e sobre o fluxo de mercadorias e de evitar o 
contrabando levou a Coroa portuguesa a transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, 
em 1763, ocasionando uma ocupação mais intensa da cidade, que passou a concentrar as 
atividades administrativas e comerciais.  
 
A cafeicultura 
 

O cultivo do café ganhou impulso nas primeiras décadas do século XIX. Na segunda metade 
desse século e início do século XX, a cafeicultura era a principal atividade econômica do país, 
responsável pelo grande número de pessoas que vinham para o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Dois momentos da ocupação e do povoamento da Região Sudeste marcam a atividade 
cafeeira. O primeiro é a chegada de africanos escravizados, que vinham para trabalhar nas 
fazendas do Vale do Paraíba fluminense e paulista. O segundo momento é a vinda de imigrantes 
– em sua maior parte italianos, espanhóis, portugueses e japoneses - principalmente para o 
interior paulista. 

A expansão da atividade cafeeira trouxe como resultado a implantação de rodovias e 
ferrovias, além da eletrificação rural, remodelando as paisagens do campo e favorecendo o 
crescimento de áreas urbanas. 
 
A industrialização 
 

A partir da década de 1930, ocorreu a diminuição da produção cafeeira por causa da grave 
crise econômica internacional, que provocou queda significativa nas exportações de café. O 
dinheiro então aplicado nas lavouras cafeeiras passou a ser investido nas indústrias. Além disso, 
houve a implantação de políticas públicas do Governo Federal ligadas à industrialização da 
Região Sudeste, sobretudo nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que partir da segunda 
metade dos anos de 1950, devido à industrialização, atraíram um contingente populacional cada 



vez maior, vindo de outros estados e do interior da própria região sudeste. Provocou também 
um deslocamento da população do campo para as cidades, ou seja, um êxodo rural.  
 
As duas metrópoles nacionais 
 

 
 

Disponível em: http://arquivosdegeografia.blogspot.com.br/2013/04/metropole-e-o-conjunto-de-cidades.html. Acesso em 
28/07/2013. 

 
As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores metrópoles brasileiras. Pelo grande 

fluxo de integração com o restante do país, podem ser chamadas de metrópoles nacionais. A 
grande infraestrutura no setor de serviços bancários, telecomunicações, lazer, aeroportos, 
universidades e produção técnico-científica fazem dessas cidades importantes polos de atração 
populacional e de grandes e médias empresas. Apesar de serem muito importantes 
economicamente, diversas empresas têm se deslocado para outras regiões, onde a mão de obra 
é mais barata e há incentivos fiscais, que barateiam o custo da produção. 

Uma série de problemas urbanos afligem essas populações, como a falta de moradia 
adequada, o desemprego, o transporte e a violência urbana.  
 
Economia 
 

 Agricultura 
 

Caracteriza-se por ser moderna e pelo alto grau de tecnologia empregada. As atividades 
agrícolas estão, em grande parte, integradas com a indústria (agroindústria) e são importantes 
nas exportações brasileiras. 
 

 Comércio 
 
As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo são as responsáveis por grande parte da 
comercialização e distribuição da produção. Isso se deve à concentração de infraestrutura com 
complexas redes de transporte, comunicação e serviços, que tornam essas cidades polos 
econômicos e financeiros do país. 
 

 Indústria 
 

A indústria do Sudeste representa o principal e mais complexo parque industrial brasileiro. 
Merecem destaque o ABC Paulista, a siderurgia em Volta Redonda e na Grande Belo Horizonte.  

http://arquivosdegeografia.blogspot.com.br/2013/04/metropole-e-o-conjunto-de-cidades.html


Na indústria extrativa, são importantes a produção de petróleo, no Rio de Janeiro, e a 
produção de minérios, no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. 
 
Glossário: 

 Chapada – forma de relevo (planalto) com escarpas e topo plano. 

 Contingente – grupo de pessoas. 

 Dinamismo – grande atividade ou energia. 

 Jazidas – depósito de substâncias minerais ou fósseis. 

 Lençol freático – reserva de água subterrânea. Geralmente está armazenado em rochas 
permeáveis, sobrepondo-se a rochas impermeáveis. 

 
EXERCÍCIOS 

 
1. Complete os espaços. 

  
a) As três importantes atividades econômicas que atraíram grande fluxo populacional para a 
Região Sudeste foram: a ___________________________________________, a 
____________________________ e a _______________________________________. 
b) O ________ paulista, a siderurgia em _________________________ e a Grande 
_____________ são destaques na industrialização da Região Sudeste. 

  
c) As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são importantes centros comerciais devido à 
concentração de ___________________________ com complexas redes de 
_____________________________, _________________________________ e 
_______________________________. 

 
d) A agricultura no Sudeste se caracteriza por ser ________________________ e pelo alto grau 
de _____________________________ empregada. 

 
2. Observando os climogramas do clima tropical e do clima tropical de altitude, responda. 

 
a) No clima tropical, quais são os meses mais chuvosos? _________________________________ 
Quais são os meses mais secos? ____________________________________________________ 
b) No clima tropical de altitude: quais são os meses mais chuvosos? _______________________ 
Quais são os meses mais secos? ____________________________________________________ 
c) Qual dos dois tipos de clima apresenta as menores temperaturas?_______________________ 
d) Qual dos dois tipos de clima apresenta maior amplitude térmica? _______________________ 

 
3. Marque V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
a) (    ) A industrialização da Região Sudeste foi responsável pela urbanização da região, pois 
atraiu pessoas do campo para a cidade.  
b) (      ) Em meados do século XX, o desenvolvimento da agricultura provocou a ida de pessoas 
da cidade para o campo.  
c) (    ) Os estados do Sudeste que mais receberam trabalhadores imigrantes foram Minas Gerais 
e Espírito Santo.  
d) (     ) A oferta de empregos, principalmente na construção civil e na indústria, atraiu um grande 
número de pessoas para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.  



e) (   ) Os principais grupos de imigrantes que chegaram à São Paulo foram os italianos, 
espanhóis, portugueses e japoneses.  

 
4. Responda. 
a) A maior parte dos rios da Região Sudeste corre em áreas serranas e planálticas. Qual a 
importância econômica desse fato? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Por que hoje só restam cerca de 7% da cobertura original da Mata Atlântica? 
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5. Cruzadinhas – Região Sudeste. 
1. Uma das serras encontradas na região. 
2. Estado rico em minerais. 
3. Importante rio da região. 
4. Tipo de clima predominante na região. 
5. Mata __________: vegetação original que dominava a região. 
6. Vegetação predominante nas áreas onde a estação seca é predominante. 
7. Mineral abundante na região. 
8. São encontrados em grande quantidade no Quadrilátero Ferrífero. 
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REGIÃO SUL 
 

 
 

http://tiblogetesc.blogspot.com.br/p/mapa-da-regiao-sul-do-brasil.html. Acesso em 28/07/2013. 

 
A Região Sul tem a menor área entre as regiões brasileiras. Ela é formada pelos estados do 

Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, constituindo a única região de clima 
subtropical do país. Seu processo de ocupação e povoamento foi marcado pela imigração. 

 
Características naturais 

 
Relevo 
 

O aspecto mais marcante do relevo é a presença do planalto Meridional, que ocupa grande 
parte da Região Sul e recebe as denominações de Serra do Mar e Serra Geral. Nessa última, 
encontram-se os picos mais elevados da região. 

No rio Grande do Sul aparecem terras baixas de relevo bastante suave, que são conhecidas 
como coxilhas. O restante da região é formado por planaltos e depressões. O solo fértil, propício 
para a agricultura, deve-se à incidência de terrenos de terra roxa, solo fértil de origem vulcânica.  
 
Hidrografia 
 

Chuvas regulares, rios perenes e ricos lençóis freáticos permitem que haja grande 
disponibilidade de água no sul do país. Ali estão duas importantes bacias hidrográficas: a do rio 
Paraná e a do rio Uruguai. Importantes para irrigação e para navegação. Ambas são aproveitadas 
na produção de eletricidade. O rio Paraná destaca-se por abrigar uma das maiores hidrelétricas 
do mundo, a usina de Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai. 
 
Clima 
 

Na região predomina o clima subtropical, que se caracteriza por não apresentar estação seca. 
As chuvas são relativamente bem distribuídas ao longo do ano, e nessa região são registradas as 

http://tiblogetesc.blogspot.com.br/p/mapa-da-regiao-sul-do-brasil.html


menores temperaturas médias do país. Nas áreas serranas, as temperaturas são mais baixas, 
chegando a gear e nevar nos invernos mais frios. 
 

Climograma  - Clima subtropical 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://geografiamazucheli.blogspot.com.br/2012/10/climas-e-climogramas-do-brasil.html. Acesso em 28/07/2013 

 
Vegetação 
 

A Mata Atlântica se desenvolve ao longo das terras altas do leste e pouco resta de sua 
vegetação nativa; os poucos trechos conservados localizam-se em áreas de difícil acesso, como 
na serra do Mar. 

A Mata de Araucária é formada por pinheiros e aparece em áreas de planaltos sedimentares, 
estando associada ao clima subtropical. Essa vegetação sofreu intenso desmatamento desde o 
período colonial, pois sua madeira era usada no fabrico de móveis e em construções. Mais tarde, 
com a transformação dessa área em zona agrícola, o desmatamento se ampliou, e hoje restam 
somente cerca de 5% da vegetação original. 

Os Campos são formações vegetais constituídas por gramíneas. Elas ocupam grande parte do 
Rio Grande do Sul. São conhecidos também como Pampas ou Campanha Gaúcha, são excelentes 
pastagens naturais, propícias para a criação de gado, o que tornou a pecuária a principal 
atividade econômica dessa área.  

 
População e ocupação da Região Sul 
 

 A Região Sul é a terceira mais populosa do Brasil, contando com cerca de 15% da população  
brasileira. 

Os índios foram os primeiros habitantes. Depois, vieram os espanhóis e portugueses das 
missões jesuíticas, além dos negros para o trabalho escravo. A migração para essa região se 
intensificou no fim do século XIX, com a doação de terras para a ocupação e desenvolvimento 
econômico da região. 

No início do século XIX, o governo brasileiro incentivou a imigração de europeus para a 
Região Sul. A disponibilidade de terras era um dos principais fatores de atração para os 
imigrantes que nela se instalaram. Os alemães, que começaram a chegar a partir de 1824, 

http://geografiamazucheli.blogspot.com.br/2012/10/climas-e-climogramas-do-brasil.html


instalaram-se no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os italianos ocuparam principalmente a 
região centro-norte do Rio Grande do Sul. 

Além de alemães e italianos, os poloneses, ucranianos, russos e japoneses, que vieram em 
menor número, foram para o estado do Paraná. 

Os imigrantes, ao formarem colônias, tinham como base a pequena propriedade produtora 
de alimentos, favorecendo o desenvolvimento do mercado interno, diferentemente do restante 
do Brasil. 
 
A colonização 
 

Até meados do século XVIII, a maior parte das terras da região pertencia à Espanha. Somente 
em 1750, com o Tratado de Madri, a região passou oficialmente a ser controlada por Portugal 
que, para garantir a posse da região, estimulou a vinda de imigrantes da ilha de Açores para 
ocupar a área litorânea. 

A área de planaltos foi colonizada por padres jesuítas que fundaram missões – aldeamentos 
onde eram reunidos milhares de indígenas Guarani. As missões foram destruídas no século XVIII. 
 
 
A economia da Região Sul 

 
A pecuária 
 

A descoberta do ouro em Minas Gerais foi responsável pelo surgimento de vilas e cidades na 
região que cresceram rápida e desordenadamente, provocando uma crise de desabastecimento 
na Colônia. Esse fato deu novo impulso à ocupação do interior por causa da necessidade de 
carne e de animais de carga para o transporte de mercadorias e da produção aurífera. A 
produção de charque (carne seca) alcançou lugar de destaque e era destinada ao abastecimento 
da população das Minas Gerais. 

 
A industrialização 
 

Um dos principais elementos na implantação da indústria no Sul do Brasil foi a experiência do 
trabalho artesanal trazida pelos imigrantes, principalmente italianos e alemães. O mercado 
interno foi dinamizado pelos pequenos proprietários rurais, artesãos, operários e comerciantes 
que compravam e vendiam produtos entre si, favorecendo o desenvolvimento industrial.  

Com o tempo, as indústrias cresceram, transformando-se em grandes empresas nacionais.  A 
concorrência com empresas de grande porte, nacionais e transnacionais, gerou grande 
dinamismo nos diversos setores fabris, pois a atualização tecnológica e a produção precisavam 
manter-se atualizadas. 

 
Agropecuária 
 

O Sul do Brasil tem uma vasta e intensiva produção agrícola, sendo uma das mais 
diversificadas do país. O desenvolvimento agroindustrial representa importante segmento da 
economia regional. Do ponto de vista da organização do espaço agrário, podemos destacar dois 
tipos de ocupação e aproveitamento da terra: os latifúndios e as pequenas propriedades rurais. 

As áreas de ocupação mais antigas são áreas de concentração fundiária, caracterizadas pelo 
predomínio das grandes propriedades rurais. Parte dessa região passou por um processo de 



modernização agrícola, entre as décadas de 1970 e 1980, com a mecanização da atividade e a 
integração da produção agrícola ao processo industrial, resultando nas agroindústrias. 

No norte do Paraná, onde a produção cafeeira é uma das principais atividades econômicas da 
região, está em processo a diversificação das lavouras comerciais, com o cultivo de soja, do trigo 
e do arroz. Nessa área, encontram-se tanto grandes quanto pequenas propriedades. 

As pequenas propriedades são as áreas colonizadas por imigrantes europeus, nas quais 
predomina a agricultura familiar, modalidade em que os trabalhadores são, em sua maioria, 
membros da mesma família. Muitas vezes, essa produção é fortemente integrada às 
agroindústrias. 
 
As cidades do Sul 
 

Muitas cidades do Sul foram fundadas por imigrantes alemães e italianos. Por isso, parte de 
sua paisagem urbana assemelha-se à arquitetura das cidades europeias. 

A expansão industrial e o desenvolvimento da agroindústria propiciaram a atração 
populacional e o desenvolvimento socioeconômico das pequenas e médias cidades da Região 
sul. 
 
Turismo 
 

É uma das principais atividades econômicas da Região Sul. A boa infraestrutura urbana (redes 
de transporte, comunicação, energia e saneamento) e turística (hospedagem e alimentação) das 
cidades litorâneas favorece o desenvolvimento de locais de veraneio. 

O inverno rigoroso, com a possibilidade de nevascas, e os traços da cultura e da arquitetura 
europeias faz das serras gaúchas e catarinenses importantes polos turísticos nacionais. 
 

Glossário. 
 

 Agroindústria – setor da economia que abrange a produção agrícola e a industrialização de suas 
matérias-primas. 

 Latifúndio – grande propriedade rural que pode ser produtiva ou improdutiva. 

 Lavoura comercial – atividade agrícola voltada para a comercialização.  
 

EXERCÍCIOS 
1. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
a) (    ) Até meados do século XVIII, a maior parte das terras da atual Região Sul pertencia à 
França.  
b) (   ) As tensões entre Portugal e Espanha pela posse do Sul do Brasil levaram a Coroa 
portuguesa a estimular a vinda de imigrantes da ilha de Açores para povoar o litoral.  
c) (     ) Os padres jesuítas fundaram missões religiosas onde hoje ficam os estados do Paraná e 
do Rio Grande do Sul.  
d) (     ) Missões eram aldeamentos fundados com o objetivo de receber e proteger os imigrantes 
europeus.  

 
2. Observe o climograma do clima subtropical, presente nesta unidade, e caracterize o clima 
subtropical. 



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Complete as cruzadinhas com as características naturais da Região Sul. 

 
1. Planalto localizado na região. 
2. Denominação dada a uma das serras da região. 
3. Nome dado no Sul para as terras baixas, de relevo suave. 
4. Terra _______: solo fértil, de origem vulcânica, bastante encontrado na região. 
5. Clima predominante no Sul do Brasil. 
6. Vegetação formada por pinheiros. 
7. Nome dado aos Campos no Rio Grande do Sul. 
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UNIDADE 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na Unidade 4, discutiremos o processo de urbanização do território brasileiro, as diferenças entre o 
espaço rural e o espaço urbano, rede e hierarquia urbana, problemas ambientais rurais e urbanos, bem 
como a concentração de terras no Brasil. 

 
 



UNIDADE 4 
 

 
 

 O espaço brasileiro possui características e peculiaridades muito diversas. Isso se explica tanto 
pela presença de aspectos naturais bastante variados em nosso território (diferentes tipos de 
clima, relevo, vegetação etc.) quanto pela maneira como nossa sociedade se organiza, com suas 
atividades econômicas e suas desigualdades sociais. 

 Esse espaço geográfico engloba o espaço urbano formado por vilas, povoados e cidades dos mais 
variados tamanhos, e também o espaço rural com suas lavouras, pastagens e ecossistemas 
naturais ainda preservados. 

 No espaço rural, por exemplo, encontramos pequenas propriedades onde são desenvolvidos 
cultivos diversos que servem tanto para o sustento das famílias que nelas vivem quanto para 
comercialização e abastecimento do mercado interno. Nesse espaço, também existem grandes 
lavouras monocultoras, desenvolvidas com a mais alta tecnologia do campo, como tratores, 
adubos, fertilizantes, sistemas de irrigação etc. 

 Podemos encontrar no espaço urbano desde vilas, povoados e pequenas cidades com apenas 
algumas centenas ou milhares de habitantes até grandes cidades que abrigam milhões de 
pessoas. 

 O campo e a cidade estão cada vez mais interligados pelas estreitas relações entre as diversas 
atividades econômicas que se desenvolvem em cada um desses espaços. Isso significa dizer que 
as atividades econômicas praticadas no campo (agricultura, pecuária e extrativismo) dependem 
das atividades realizadas na cidade (indústria, comércio e serviços) e vice-versa. 

 O espaço urbano e o rural dependem cada vez mais um do outro, a produção do campo tende a 
ficar cada vez mais subordinada às necessidades da indústria. 

 A expansão da atividade industrial, motivada pela ampliação do consumo da população urbana, 
por exemplo, aumenta a demanda por matérias-primas – produtos agrícolas, pecuários e 
extrativos – e estimula o campo a aumentar a produção dos gêneros destinados a suprir o 
abastecimento das fábricas.  

 
 A urbanização do Brasil 

 

 Urbanização significa um crescimento do meio urbano proporcionalmente maior que o do meio 
rural. Isso ocorre em consequência do chamado êxodo rural. Por sua vez, o crescimento urbano 
consiste na expansão das cidades e pode existir sem que haja urbanização. 

 No Brasil, a urbanização só ocorreu com a industrialização, e as migrações do campo para a 
cidade (êxodo rural) começaram a acontecer no final do século XIX e, sobretudo, na segunda 
metade do século XX.  

 A partir da industrialização da economia brasileira, iniciou-se uma intensa urbanização, 
ocorrendo aumento proporcional dos empregos no setor secundário (indústria) e no setor 
terciário (bancos, comércio, escolar, seguradoras, setor público, entre outros).  



 Algumas cidades atraem moradores de outros locais. Isso quer dizer que elas exercem influência 
econômica, política ou cultural sobre outras cidades. Essa relação de atração e influência que as 
cidades têm umas com as outras forma a rede urbana. 

 
Hierarquia urbana – tomando como critérios a atração e a influência que as cidades exercem 
sobre determinada área, o IBGE estabeleceu uma hierarquia na classificação da rede urbana: 
grande metrópole nacional, metrópole nacional, metrópole, capital regional, centro subregional, 
centro de zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=1246. Acesso em 16/08/13. 

 
Conurbação  
 

À medida que aumenta o numero de habitantes, a área urbana dos municípios cresce, 
isto é, as áreas no entorno das cidades são transformadas em loteamento urbano. Esse 
crescimento é denominado expansão da mancha urbana. 

Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de dois ou mais municípios, 
pode acontecer uma conurbação, ou seja, as áreas urbanas desses municípios de unem 
fisicamente. 
 

 

Acesso em 28/07/2013: http://www.emsampa.com.br/page3.htm 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=1246
http://www.emsampa.com.br/page3.htm


As regiões metropolitanas 
 

Em virtude da conurbação, em algumas áreas são definidas regiões metropolitanas 
formadas por um município central e outros que estão sob sua influência, principalmente 
econômica. 

A constituição de regiões metropolitanas permite que problemas comuns, como o 
transporte, sejam solucionados entre os municípios que as compõe, em conjunto com o poder 
público estadual. 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

Em 1960, havia no Brasil 
apenas dois municípios com 
mais de 1 milhão de 
habitantes. Em 2010, chegou-
se a 15 municípios. 

A região metropolitana de São 
Paulo reúne 39 municípios em 
intenso processo de 
conurbação. Sua região 
metropolitana é a mais 

populosa das Américas, com 20 

731.917 habitantes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Habitante


Problemas Sociais Urbanos 
 

Da população considerada pobre, a maioria vive em cidades, principalmente nas regiões 
metropolitanas. Também nessas regiões vivem 80 % da população moradora de favelas. 
Entretanto, pobreza urbana e moradias precárias têm sido cada vez mais comuns em cidades 
médias e pequenas. 

Alguns dos problemas recorrentes nos centros urbanos são: 
- insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centros de lazer e cultura, em 
todas as regiões; 
- precariedade nos serviços públicos de saneamento básico, habitação, coleta de lixo, iluminação 
e pavimentação, principalmente na periferia; 
-sistema de transporte coletivo deficiente e precário, além de frequentes congestionamentos nas 
principais vias de circulação; 
- elevados índices de violência. 
 
Problemas ambientais urbanos 

 
Os problemas ambientais urbanos não são encontrados apenas nas grandes cidades, mas nelas 
são agravados pela intensa concentração de pessoa e de produção econômica. Os problemas 
mais comuns são a poluição atmosférica, a visual, a sonora e a das águas. 

 
O espaço rural 

 

 O processo de modernização do campo brasileiro tem proporcionado um sensível aumento 
da produtividade agropecuária em nosso país. 

 A utilização de técnicas mais avançadas vem possibilitando que as lavouras tornem-se 
produtivas, isto é, que tenham uma produção maior utilizando uma mesma área de cultivo. 

 Esse aumento da produtividade no campo vem permitindo um crescimento significativo na 
produção de gêneros agrícolas e pecuários, ampliando cada vez mais o papel de destaque 
que a agropecuária sempre ocupou na economia brasileira. 

 Atualmente o Brasil se destaca como um dos grandes produtores e exportadores mundiais 
de vários gêneros agropecuários, tais como: café, cana-de-açúcar, laranja, soja, aves, 
bovinos, suínos, equinos etc. 

 Apesar de o campo brasileiro estar passando por um processo de modernização, grande 
parte das propriedades rurais do país adota técnicas agropecuárias bastante rudimentares. 

 Na agricultura, por exemplo, muitas lavouras são cultivadas com técnicas tradicionais, como 
o emprego de arados puxados por animais e a reduzida aplicação de fertilizantes e insumos 
em geral. Também ocorre o uso de técnicas inadequadas de cultivo, como queimadas, que 
diminuem a fertilidade natural dos solos. Na pecuária, o gado é criado de forma extensiva, 
isto é, solto em grandes pastagens, e recebe poucos cuidados. 

 O espaço rural brasileiro, em virtude dos grandes contrastes tecnológicos, apresenta 
realidades bem distintas. Ao mesmo tempo em que observamos um setor moderno, 
altamente produtivo, também encontramos um setor atrasado tecnologicamente e pouco 
produtivo. 

 
 
 
 



Concentração de terras e questão fundiária no Brasil 
 

Ao contrário dos latifundiários, a imensa parcela de pequenos proprietários rurais possui 
propriedades muito pequenas, com área inferior a 100 hectares. 

Diante disso, vemos que a estrutura fundiária brasileira, ou seja, a maneira como as 
propriedades rurais do nosso país estão distribuídas de acordo com o tamanho, possui uma 
divisão bastante desigual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma agrária e conflitos no campo 
 

A excessiva concentração fundiária no Brasil tem levado a violentos conflitos no campo, 
inclusive com a morte de muitos trabalhadores rurais. 

A implantação de uma reforma agrária abrangente precisa reorganizar a estrutura fundiária 
brasileira, diminuindo a concentração de terras improdutivas que, nas mãos de poucos proprietários, 
são utilizados como um bem especulativo, à espera de valorização. 

Dessa forma, assim como já ocorreu em vários países do mundo, a realização da reforma 
agrária traria muitos benefícios ao nosso país, como a melhoria das condições de vida de milhares de 
famílias que vivem no campo; o aumento da produção de alimentos, sobretudo em pequenas e 
medias propriedades; e a diminuição dos conflitos provocados pela disputa de terra. 

Entretanto, a reforma agrária no Brasil vem sendo dificultada por fatores políticos e 
econômicos. Os grandes proprietários rurais, por exemplo, possuem uma ampla representação 
política que se opõe aos projetos de redistribuição das terras. Além disso, a falta de recursos para 
financiar a desapropriação das terras e promover os assentamentos dificulta a realização de uma 
reforma agrária satisfatória. 

 
Glossário. 
 

 Agroexportador – produtor de gêneros agropecuários voltados para exportação. 

 Ecossistema – sistema formado pelos relacionamentos mútuos entre os fatores físicos, químicos 
etc., de um meio ambiente e os seres vivos (flora e fauna) que nele habitam. 

 Monocultura – cultivo de um único produto. 
 

EXERCÍCIOS 
 

1. Marque  V para (verdadeiro) ou F para (falso). 
 
a) O espaço geográfico engloba o espaço urbano e o espaço rural. (      ) 
b) No espaço rural brasileiro só existem grandes propriedades rurais. (     ) 

O Brasil apresenta uma das maiores 

concentrações de terras do mundo. A 

maior propriedade rural do Brasil possui 

uma extensão territorial maior que a 

Dinamarca. Em contrapartida, existem 

cerca de 4,6 milhões de agricultores sem-

terra no Brasil. 



c) O espaço rural e o espaço urbano são independentes, ou seja, um não depende do outro. (     ) 
d) A expansão da atividade industrial provoca o aumento da produção no campo. (     ) 
 
 
2. Cite: 
 
a) Duas diferenças entre o meio urbano e o meio rural. 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
b) O nome de três produtos agrícolas cultivados no Brasil e presentes na sua alimentação. 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Responda. 
a) Por que a reforma agrária é uma necessidade do espaço rural brasileiro? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
b) Por que ocorrem conflitos no campo brasileiro? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
c) Como é praticada a agricultura moderna? E a agricultura tradicional? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Complete a cruzadinha. 
 
1. Ocorre quando as áreas urbanas de 2 ou mais municípios se unem fisicamente. 
2. A região ou área ________ são formadas por um município central e outros que estão sob sua 

influência. 
3. Os elevados índices de ____________ é um dos graves problemas urbanos. 
4. A população _________ no Brasil é maior que a população rural. 
5. Órgão governamental responsável pela criação da hierarquia urbana. 
6. A poluição ____________ é um grave problema ambiental. 
7. Capital regional localizada na Região Nordeste. 
8. Metrópole localizada na Região Centro-Oeste. 
9. Metrópole da Região Nordeste. 
10. Cidade mais populosa do Brasil. 
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UNIDADE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Unidade 5, abordaremos questões relacionadas à formação, distribuição, características e os 
principais movimentos populacionais da população brasileira. 



Características demográficas  
 

 O Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. É um país populoso porque sua população 
total ou população absoluta é superior a 190 milhões de habitantes, sendo o quinto país mais 
populoso do mundo. Já o termo povoado se refere à população relativa, ou seja, ao 
determinado número de pessoas que residem em determinada área. A esse resultado dá-se o 
nome de densidade demográfica. 
 

 Para se calcular a densidade demográfica, divide-se a população absoluta pela área territorial: 
 

Densidade demográfica = População absoluta do Brasil = 190.755.799 hab. = 22,3 hab/km2 
            Área territorial do Brasil          8.514.876 km2 

 

 
 

A distribuição da população 
 

A população encontra-se distribuída de maneira desigual pelo território brasileiro: há 
regiões onde se aglomeram muitas pessoas; em outras, o número de habitantes é muito 
pequeno. 

Essa má distribuição reflete a desigualdade econômica entre as regiões. As regiões 
Sudeste e Nordeste são as mais populosas. A Região Sudeste apresenta a maior densidade 
demográfica, sendo, portanto, a mais povoada. 

A ocupação territorial do país começou pelas áreas litorâneas do Nordeste até o Sul e, 
até hoje, o litoral concentra a maior parte da população e as cidades mais populosas. 

A população mundial aumenta quando há mais nascimentos do que mortes. A diferença 
entre o número de nascimentos (medido pela taxa de natalidade) e o número de mortes 
(medido pela taxa de mortalidade) corresponde ao crescimento natural ou vegetativo da 
população. 
 



Crescimento vegetativo = taxa de natalidade – taxa de mortalidade 

 
A taxa de natalidade indica quantas crianças nasceram a cada mil habitantes no período de 

um ano. A taxa de mortalidade mostra o número de mortes em um ano em cada grupo de mil 
pessoas. 

 
Crescimento vegetativo 

 

 
 

A partir da década de 1940, as obras de saneamento básico, a vacinação e os avanços da 
medicina fizeram com que a taxa de mortalidade caísse bastante, aumentando a expectativa de 
vida e o número de idosos. 
 

Expectativa de vida corresponde a quantos anos, em média, as pessoas viverão, se forem 
mantidas as condições de vida no momento em que a previsão foi realizada. 

 
A taxa de natalidade, que era alta, continuou elevada e praticamente não se alterou 

nesse período. Em consequência, o crescimento vegetativo aumentou e a população absoluta 
também, passando de 41 milhões para 70 milhões de habitantes. 

A partir de 1970, a taxa de natalidade começou a declinar e o crescimento vegetativo 
diminuiu. Esse fato pode ser explicado, entre outros fatores, pelo maior acesso a informações 
sobre métodos contraceptivos, pela crescente participação da mulher no mercado de trabalho, 
pela urbanização. O resultado disso foi a queda das taxas de natalidade e fecundidade, isto é, a 
diminuição do número de filhos por mulher. 

 
A pirâmide etária brasileira 

 
A pirâmide etária do Brasil em 2010 aponta para uma tendência a um país “maduro”, 

isto é, com o predomínio de uma população na faixa etária dos adultos (20 a 59) anos. Os países 
“maduros” geralmente apresentam expressivo desenvolvimento industrial, mas também 
enfrentam alguns problemas: por causa do grande número de idosos, encontram dificuldades 
para manter as boas condições de vida para esse grupo. E, em virtude da baixa natalidade, em 



poucos anos poderão faltar pessoas para o mercado de trabalho, o que poderá comprometer a 
previdência social. 

Com o envelhecimento da população brasileira, haverá cada vez mais a presença do 
idoso no nosso cotidiano. Isso exigirá um planejamento por parte do governo, principalmente 
nas áreas de saúde e previdência. 
 

 
Acesso em 28/07/2013: 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_34_crescimento_populacional_no_mundo_e_no_brasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com o envelhecimento da população 
brasileira, é preciso criar medidas para 
atender às necessidades dos idosos. Isso 
levou à criação do Estatuto do Idoso, visando 
amparar essa população. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_34_crescimento_populacional_no_mundo_e_no_brasil


 
 
 
 
 
 

 
 
 

A formação da população brasileira 
 

A população brasileira começou a se formar há mais de cinco séculos. Sua característica mais 
marcante é seu alto grau de diversidade étnica. Isso é resultado da nossa história, pois 
recebemos povos de todos os continentes. Essa diversidade aparece em características culturais, 
como língua, religião, música, hábitos alimentares, e também nas características físicas das 
pessoas. 

No censo demográfico de 2010, quase metade dos brasileiros declarou ser de cor branca 
(47,7%), seguida por pardos (43,1%), preta (7,6%), amarela (1,1%) e indígena (0,4%). 
 

 
 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        Brancos 47,7% 

        Pardos 43,1% 
        Índios 0,4% 
        Negros 7,6% 
        Amarelos 1,1% 

 

 Os movimentos migratórios 
 

O período de maior imigração externa (entrada de estrangeiros) no Brasil se deu nos 
séculos XIX e XX, quando nosso país recebeu um grande numero de europeus e asiáticos. Dos 
estrangeiros que vivem no Brasil, também há os que fugiram de conflitos em seus países, como 
angolanos, que se concentram no estado do Rio de Janeiro. 

No Brasil, as migrações internas são intensas. Entre os fluxos que ocorrem entre regiões 
e estados, o do Nordeste para o Sudeste se destaca. O contrário também, devido à reativação de 
certos setores da economia nordestina, na década de 1990, como o turismo. 

É também crescente o número de brasileiros que deixam o país em busca de melhores 
condições de vida no exterior. Muitos enviam remessas de dinheiro aos familiares que aqui 
ficam. 

Calcula-se que no século XVI viviam no 
Brasil mais de mil povos indígenas, num 
total de 3 a 4 milhões de pessoas. Estima-se 
que 5 milhões de africanos foram trazidos à 
força entre 1550 e 1850. 



No Brasil, existem milhões de pessoas vivendo fora de seu estado de origem, isto é, do 
estado onde nasceram. O principal objetivo do deslocamento dessas pessoas é a busca de 
trabalho e, consequentemente, melhores condições de vida. 

Embora São Paulo continue sendo uma área de atração populacional, houve, também, 
significativas saídas de população desse estado. Elas se referem principalmente ao movimento 
de migrantes voltando a seus estados de origem, denominado migração de retorno, e à saída de 
paulistas para outros estados. 
 

 
Acesso em 28/07/2013: http://geoguia.blogspot.com.br/2010/08/distribuicao-da-populacao-brasileira.html. 

 

Êxodo Rural  
 

A partir da década de 1950, com o processo de industrialização se acelerando no Brasil, 
muitos trabalhadores rurais começaram a deixar o campo rumo à cidade. Esses trabalhadores 
buscavam um emprego e uma vida com mais qualidade, pois viviam em péssimas condições de 
vida no campo, e o acesso à propriedade da terra era difícil. Esse movimento migratório interno 
no Brasil, do campo para a cidade, é denominado êxodo rural. 
 
A população e o trabalho no Brasil 

 
A População Economicamente Ativa (PEA) compreende a parcela da população que está 

trabalhando ou procurando emprego. Segundo o IBGE, em 2009 a PEA brasileira era composta 
por mais de 101 milhões de pessoas. Desse total, cerca de 56 milhões correspondiam a homens e 
mais 44 milhões, a mulheres. 

A situação de trabalho ainda é bastante desigual entre homens e mulheres. Além de 
ganharem menos, as mulheres, geralmente, são as primeiras a serem demitidas em momentos 
de crise, além de sofrerem com desrespeito a direitos, como a licença-maternidade e a licença 
para amamentar. A necessidade de respeitar esses direitos leva muitos empregadores a 
preferirem a contratação de homens. 
 

http://geoguia.blogspot.com.br/2010/08/distribuicao-da-populacao-brasileira.html


 A população urbana do Brasil 
 

Desde 1940, a participação da população rural do Brasil no total populacional vem 
diminuindo. Em contrapartida, a população urbana aumentou. 

Hoje em dia, não parece nenhuma novidade afirmar que a maior parte da população 
brasileira vive em cidades. Mas essa urbanização é bastante recente em nosso país. Há 
relativamente pouco tempo era muito grande no Brasil a parcela da população que vivia e 
trabalhava no campo. 

Foi entre 1940 e 1980 que houve uma verdadeira inversão quanto ao lugar de moradia e 
trabalho da população brasileira: nesse período, a população total do Brasil praticamente 
triplicou, enquanto a população urbana se multiplicou por sete. Além de ser bastante recente, o 
processo de urbanização brasileiro se intensificou com muita rapidez.  A população urbana 
brasileira saltou de aproximadamente 53 milhões em 1970 para 160 milhões de pessoas no ano 
de 2010, enquanto a população rural, que era de cerca de 41 milhões em 1970, ficou reduzida a 
menos de 30 milhões em 2010. 

Ao longo do século 20, o perfil da economia brasileira foi se modificando: de 
predominantemente agroexportador, nosso país passou a ser também industrializado. Nas 
cidades, a industrialização crescente passou a ser um atrativo às pessoas em busca de trabalho, o 
que, junto ao êxodo rural provocado pela mecanização da atividade agrícola, intensificou o 
processo de urbanização no Brasil. 
 

 
portaldoprofessor.mec.gov.br. Acesso em 06/08/2013. 

Glossário: 
 

 Agroexportador: aquele que exporta produtos agrícolas, isto é, que os vende para outros países. 

 Censo demográfico – pesquisa realizada periodicamente com o objetivo de sistematizar dados 
estatísticos sobre as características da população. 

 Emigrante – pessoa que sai de um lugar para se estabelecer em outro. 

 Étnico – relativo à etnia, isto é, grupo que apresenta características comuns quanto à história, 
origem, língua falada e outros aspectos culturais. 

 Imigrante – pessoa que chega a um lugar para se estabelecer. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mapa+do+brasil+mostrando+popula%C3%A7%C3%A3o+rural+e+popula%C3%A7%C3%A3o+urbana&source=images&cd=&cad=rja&docid=q4q0pGQ2Eclr0M&tbnid=mN-J_6NhgxUwVM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fportaldoprofessor.mec.gov.br%2FfichaTecnicaAula.html%3Faula%3D31818&ei=jjcBUqDQL4Tq8gTdyYDYCQ&bvm=bv.50310824,d.aWM&psig=AFQjCNEMTUqj_AScvHGhVwHV8HE29KNlvQ&ust=1375897367157260


 Métodos contraceptivos - métodos usados para evitar a gravidez, tais como pílulas 
anticoncepcionais e preservativos. 

 Migração – é o movimento populacional de uma localidade para outra. 
 

 
 

EXERCÍCIOS 
1. Complete os espaços. 
a) Chamamos de população ____________________ a população total de um país, e de população 
____________________________ o número de habitantes que vivem em uma determinada área. 

 
b) A _______________________________________ é obtida através da divisão da população 
absoluta pela área territorial. 
 
c) O litoral é a área ______________(mais/menos) densamente povoada do país e o Norte e o 
Centro-Oeste são as áreas (mais/menos) densamente povoadas do país. 
 
d) A má distribuição da população reflete a _______________________ (desigualdade/igualdade) 
econômica entre as regiões. 
 
e) As Regiões ________________ e  _______________são as mais densamente povoadas do país. 
 
f) O crescimento _________________________ corresponde à diferença entre o número de 
nascimentos e o número de mortes. 
 
g) A taxa de __________________ indica quantas crianças nasceram e a taxa de _______________ 
quantas pessoas morreram em cada grupo de mil habitantes. 
 
2. Explique por que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Sobre o crescimento da população brasileira, é correto afirmar: 
a) A partir de 1940, a população brasileira começou a diminuir, pois as taxas de mortalidade 

aumentaram, devido à Segunda Guerra Mundial. 
b) A população brasileira passou a aumentar a partir da década de 1940 com a redução das taxas 

de mortalidade e da manutenção da natalidade. 
c) O crescimento vegetativo da população brasileira continua elevado, pois as taxas de natalidade e 

de mortalidade continuam elevadíssimas. 
d) O ingresso da mulher no mercado de trabalho e o uso de contraceptivos não contribuíram para a 

redução da natalidade, mantendo-a alta. 
 
4. A pirâmide etária do Brasil demonstra que o Brasil é um país: 
a) jovem, pois a base é muito larga e o topo é muito estreito. 
b) velho, pois a maior parte da população tem mais de 60 anos. 
c) maduro, pois a maior parte da população está na faixa de 20 a 59 anos. 
 



5. Sobre os movimentos migratórios no Brasil, é correto afirmar: 
a) atualmente, o Brasil recebe um grande número de europeus e asiáticos que fogem da crise 

econômica mundial. 
b) os maiores movimentos migratórios do Brasil partem do Centro-Sul em direção ao Nordeste. 
c) migração de retorno é o nome saída de brasileiros para o exterior ou a vinda de estrangeiros 

para o Brasil. 
d) êxodo rural ou migração rural-urbana corresponde à saída de pessoas do campo para as cidades. 

 
6. Responda. 
 
a) Atualmente, qual a situação da mulher no mercado de trabalho? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

b) De que maneira a industrialização do Brasil contribuiu para a urbanização do país?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA 
 
O mapa abaixo deve ser consultado para responder às questões 1 e 2. 

 
 

 
1. Em relação às linhas imaginárias do globo terrestre, o Brasil está localizado: 

 
a) totalmente no Hemisfério Norte, pois não é cortado pela linha do Equador, nem pelo Meridiano de 

Greenwich. 
b) parcialmente nos Hemisférios Oriental e Ocidental, pois é cortado pelo Meridiano de Greenwich. 
c) totalmente no Hemisfério Ocidental, pois está localizado à oeste do Meridiano de Greenwich. 
d) totalmente no Hemisfério Sul, pois não é cortado pela linha do Equador, nem pelo Trópico de 

Capricórnio. 
 

2. No predomina os climas quentes do tipo tropical e equatorial, porque: 
 
a) a maior parte do território está situada na zona tropical. 
b) possui uma grande extensão territorial. 
c) o Meridiano de Greenwich corta as terras brasileiras. 
d) a maior parte do território está na zona temperada do sul. 
 
3. Relacione as colunas. 
 
a) Brasil  (     ) País mais extenso do mundo. 
b) Chile   (     ) Continente onde está localizado o Brasil. 
c) Rússia  (     ) País sul-americano que não faz fronteira com o Brasil. 
d) América do Sul (     ) País sul-americano mais extenso. 
   
4. Determine as direções corretas – norte, sul, leste e oeste - dos pontos extremos do Brasil. 
 
a) Ponta do Seixas é o ponto mais a ______________ do território brasileiro. 
b) Monte Caburaí é o ponto mais ao ______________ do território brasileiro. 



c) A nascente do Rio Moa é o ponto mais a _____________ do território brasileiro. 
d) A foz do Arroio Chuí é o ponto mais ao ______________ do território brasileiro. 

 
5. Sobre a ocupação e o povoamento do Brasil, complete os espaços. 
 
a) Quando os portugueses chegaram ao Brasil o território era povoado pelos _______________. 

 
b) A Mata __________________ começou a ser desmatada já no início da colonização do Brasil, com a 

extração do pau-brasil. 
 
c) Os portugueses introduziram no Nordeste brasileiro o cultivo da _______________________. 
 
d) A __________________________ deslocou a população do litoral nordestino para a região das 

Minas Gerais. 
 
6. Responda. 
 
a) Quais atividades econômicas foram importantes para a ocupação do território brasileiro? 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b) O território brasileiro é abrangido por três fusos horários. Qual a consequência desse fato? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

6. Relacione as macrorregiões aos estados que as compõem. 
    
a) Região Norte   (     ) Rio de Janeiro 
    (     ) Paraíba 
b) Região Sul    (     ) Maranhão 
    (     ) Paraná 
c) Região Nordeste  (     ) Acre 
    (     ) Tocantins 
d) Região Sudeste  (     ) Mato Grosso 
    (     ) Espírito Santo 
e) Região Centro-Oeste  (     ) Goiás 
    (     ) Roraima 
 
7. Relacione a região geoeconômica à característica correspondente. 
 
(1) Amazônia  Região mais desenvolvida economicamente do país e com elevado índice de                      
   industrialização.(     ) 
(2) Nordeste  Região marcada pela presença da Floresta Amazônica, com ocupação efetiva  
   recente e tem no extrativismo, na exploração mineral e agricultura suas   
                 principais atividades econômicas.(     ) 
(3) Centro-Sul  Região de povoamento mais antigo do país e que tradicionalmente é                               

caracterizada pelos baixos níveis de desenvolvimento, sobretudo no Sertão.( ) 



8. Sobre a ocupação da Região Norte, podemos afirmar: 
 
a) sua ocupação iniciou-se no século XVII com a descoberta do ouro na floresta Amazônica. 
b) a produção de cana-de-açúcar nas margens do rio Amazonas estimulou sua ocupação. 
c) a procura das drogas do sertão levou à penetração e à ocupação do interior do país. 
d) os rios não tiveram papel importante na penetração e ocupação da região. 
 
9. Qual afirmativa a seguir tem relação com a Região Norte? 
 
a) O Maranhão pertence à região, pois faz parte da Amazônia Legal. 
b) A Floresta Amazônica e o clima equatorial são os traços mais marcantes da região. 
c) A Amazônia Legal corresponde a toda área da América do Sul ocupada pela floresta. 
d) É uma região pobre em recursos minerais, por isso a floresta encontra-se preservada. 
 
10. Sobre a Região Centro-Oeste podemos afirmar: 
 
a) a pecuária iniciou-se na região visando abastecer a população que vivia da mineração. 
b) é a região mais industrializada do país, com grande presença de montadoras de automóveis. 
c) em toda a região a pecuária é praticada de forma rudimentar e com métodos atrasados. 
d) a construção de Brasília não foi suficiente para atrair população e mão-de-obra para a região. 
 
11. Qual das afirmações sobre a Zona da Mata nordestina está correta? 

 
a) Apresenta clima semi-árido, com baixos índices pluviométricos. 
b) Sua ocupação iniciou-se com a cafeicultura e a mineração. 
c) Apresenta a Mata Atlântica preservada e com sua área original. 
d) É a região de ocupação mais antiga e onde foi introduzida a cana-de-açúcar. 
 
12. O Sertão Nordestino caracteriza-se por apresentar: 
 
a) rios perenes, isto é, que nunca secam, e florestas exuberantes. 
b) clima tropical úmido, devido aos ventos úmidos vindos do oceano. 
c) clima semiárido, isto é, mais seco e vegetação de caatinga. 
d) rios perenes e floresta tropical, Isto é, Mata Atlântica. 
 
12. Sobre o Agreste, qual das informações a seguir está correta? 
 
a) A policultura e a pecuária leiteira são as principais atividades econômicas. 
b) A monocultura da cana-de-açúcar é a principal atividade econômica. 
c) É uma área imprópria para a prática da agricultura e da pecuária. 
d) Por estar situada numa área de clima equatorial, apresenta florestas. 
 
13. Sobre a sub-região do Meio-Norte é correto afirmar que: 
 
a) ela é formada pelo Ceará e Rio Grande do Norte. 
b) nessa área está localizada a mata dos cocais. 
c) a principal atividade econômica é o extrativismo mineral. 
d) sua vegetação característica é a Caatinga. 



14. Qual das afirmativas abaixo se refere às características naturais da Região Sudeste? 
 
a) O relevo da região forma, no seu conjunto, a região mais alta do país. 
b) Possui um relevo de baixas altitudes, não existem quedas d’água. 
c) O clima tropical de altitude possui temperaturas mais elevadas que o do tropical típico. 
d) Na região encontramos vegetação típica de áreas mais secas, como a caatinga. 
 
15. Em qual das afirmativas encontramos características naturais da Região Sul? 
 
a) coxilhas é uma formação vegetal formada por árvores de grande porte e rica fauna. 
b) os rios da região são temporários, pois passam a maior parte do ano secos. 
c) localiza-se na região intertropical e é marcada pelos climas tropical e equatorial. 
d) o aspecto mais marcante do relevo é o planalto Meridional que ocupa grande parte da região. 
 
16. Foi um fato significativo da ocupação da Região Sul: 
 
a) os padres jesuítas fundaram missões que reuniram milhares de indígenas. 
b) a descoberta de jazidas de ouro atraiu população para a região. 
c) não recebeu imigrantes, pois o clima era impróprio à essa população. 
d) as missões eram postos de atendimento ao imigrante europeu. 
 
17. Sobre o Centro-Oeste, relacione as colunas.  
 
a) Cerrado   (     ) Clima predominante na região. 
b) Tropical   (     ) Importante rio da região. 
c) Paraguai   (     ) Vegetação que reúne diversas formações vegetais e rica fauna. 
d) Complexo do Pantanal (     ) A sua extração é uma atividade tradicional na região. 
e) Pecuária   (     ) Vegetação característica da região. 
f) Erva-mate   (     ) Importante atividade primária. 
 
18. Complete com informações sobre a Região Sudeste. 
 
a) As três importantes atividades econômicas que atraíram grande fluxo populacional para a Região 
Sudeste foram __________________________, ________________________ e _________________. 
b) A descoberta de ouro em _____________________________ provocou a transferência da capital de 
Salvador para o _________________________________. 
c) As duas grandes metrópoles nacionais localizadas na região são __________________________ e 
___________________________________________ . 
 
19. Caracterize a agropecuária praticada na Região Sudeste. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
20. Responda. 
 
a) De que maneira a cafeicultura estimulou a industrialização do Sudeste?  



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
b) O que são cidades-satélites?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
                         
21. A população brasileira encontra-se irregularmente distribuída pelo seu território. A partir dessa 
afirmação, qual a opção correta? 
 
a) O interior do país possui elevadas densidades demográficas e as cidades mais populosas. 
b) O litoral concentra a maior parte da população e as cidades mais populosas. 
c) A desigualdade econômica entre as regiões não tem influência na sua distribuição da população. 
d) O litoral, ainda hoje, é pouco povoado e não apresenta cidades importantes. 
 
22. Relacione. 
 
a) Crescimento vegetativo  e) População relativa 
b) Densidade demográfica   f) População absoluta  
c) Expectativa de vida   g) Taxa de natalidade 
d) Taxa de mortalidade   h) População economicamente ativa 
 
(     ) Corresponde à população que está trabalhando ou procurando emprego. 
(     ) Diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. 
(     ) População total do país. 
(     ) Determinado número de pessoas que habitam determinada área. 
(     ) O mesmo que população relativa, ou seja, a população total dividida pela área territorial 
(     ) Número de pessoas que morreram, num período de um ano, em cada grupo de mil pessoas. 
(     ) Número de pessoas que nasceram, num período de um ano, em cada grupo de mil pessoas. 
(     ) Corresponde ao número de anos que uma pessoa poderá viver, se forem mantidas as condições     
         no momento em que a previsão foi feita. 
 
23. Observe a pirâmide etária brasileira e marque alternativa correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) A pirâmide etária brasileira aponta para a tendência de um país: 
(     ) jovem   (     ) maduro    (     ) idoso 
 
b) Um país com a tendência estabelecida na questão anterior enfrenta alguns problemas. Quais são eles? 
 
(     ) Tem que investir  em saúde e educação para  transformar essa   população jovem em adultos aptos 
ao mercado de trabalho. 
(      ) Os baixos índices de natalidade podem vir a afetar o mercado de trabalho, pois no futuro podem 
faltar trabalhadores. 
(      ) Os idosos tem que voltar ao mercado de trabalho porque faltam pessoas para trabalhar. 
 
24.  Sobre a formação étnica do povo brasileiro complete. 
 
a) Calcula-se que no século XVI viviam no Brasil mais de mil povos ______________________, num total 
de 3 a 4 milhões de pessoas. 
 
b) Estima-se que 5 milhões de ____________________________ foram trazidos à força para o Brasil 
entre 1550 e 1850. 
c) A característica marcante da população brasileira é seu __________ (alto/baixo) grau de diversidade 
___________________________. 
d) Na composição étnica da população brasileira podemos distinguir ______________, ___________, 
__________________, ___________________ e ____________________. 
 
25. Qual a afirmativa contém informações corretas sobre os movimentos migratórios no Brasil? 
 
a) O período de maior imigração externa no Brasil tem sido o século XXI. 
b) Hoje em dia, não ocorrem movimentos migratórios dentro do país. 
c) Na história do Brasil, a migração de nordestinos para o Sudeste foi intensa.  
d) O fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste é mais intenso nos dias atuais. 
 
26. São movimentos migratórios comuns nos dias atuais: 
 
a) brasileiros que deixam o país em busca de melhores condições de vida. 
b) europeus que chegam ao Brasil em busca de melhores condições de vida. 
c) trabalhadores urbanos que se estabelecem no campo em busca de trabalho. 
d) brasileiros que saem do país devido a perseguições religiosas. 
 
27. Qual a afirmativa correta? 
 
a) A população rural no Brasil vem aumentando nas últimas décadas. 
b) A urbanização no Brasil iniciou-se na primeira metade do século XIX. 
c) Hoje em dia, a maior parte da população brasileira vive em cidades. 
d) A migração rural-urbana não contribuiu para a urbanização do Brasil. 
 
28. Responda. 
 
a) Por que foi criado o Estatuto do Idoso? 



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b) O que é migração de retorno? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
c) O que é êxodo rural? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
d) Como é a situação da mulher no mercado de trabalho? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
29. Sobre a relação campo (rural) X cidade (urbano), marque V(verdadeiro) ou F (falso). 
 
a) A expansão da atividade industrial aumenta a necessidade de matérias-primas e estimula o campo a 
aumentar a produção de gêneros agropecuários. (     ) 
b) A atividade industrial não tem relação com a atividade agropecuária, por isso uma atividade não 
depende da outra.  
c) As pessoas que vivem na cidade não necessitam dos produtos produzidos no campo. (     ) 
d) O campo e a cidade estão cada vez mais interligados pelas estreitas relações entre as diversas 
atividades econômicas que se desenvolvem em cada um desses espaços.  
 
30. Marque a afirmativa correta. 
 
a) Urbanização significa um crescimento do meio urbano proporcionalmente maior que o do meio rural. 
b) O crescimento urbano consiste na expansão das cidades e só pode existir se houver urbanização. 
c) A industrialização não tem influência no processo de urbanização, pois não houve atração da 
população rural para as cidades. 
d) O êxodo rural não acontece no Brasil, pois ele é um fenômeno que só pode ser percebido nos países 
com maior população rural.  
 
31. Qual das alternativas abaixo apresenta uma característica da urbanização brasileira? 
 
a) O turismo foi a atividade responsável por sua ocorrência. 
b) O aumento das ofertas de emprego no setor secundário. 
c) O setor terciário não se desenvolveu. 
d) Promoveu um crescimento do setor primário. 
 
32. Êxodo rural significa: 
a) chegada dos imigrantes europeus. 
b) turistas que desejam visitar o campo. 



c) saída da população rural para as cidades. 
d) saída de brasileiros para o exterior. 
 
33. Algumas cidades atraem moradores de outros locais. Isso quer dizer que elas exercem influência 
econômica, política ou cultural sobre outras cidades. Essa relação de atração e influência que as cidades 
têm umas com as outras forma: 
 
a) as metrópoles. b) a teia urbana  c) a conurbação d) a rede urbana 
 
34. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são: 
 
a) metrópoles nacionais    c) capitais regionais  
b) grandes metrópoles nacionais    d) centros de zona 

 
 

35. Conurbação é um termo usado para nomear: 
 
a) quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de dois ou mais municípios, ou seja, as áreas 
urbanas desses municípios de unem fisicamente. 
b) uma cidade que apresenta uma superpopulação que enfrenta graves problemas sociais e ambientais. 
c) quando a população da área rural chega às cidades e tem que enfrentar problemas como o 
desemprego e a falta de moradias. 
 
36. As regiões metropolitanas são formadas por um município central e outros que estão sob sua 
influência, e foram criadas com o objetivo de: 
 
a) incentivar a vinda de turistas e imigrantes, principalmente dos países mais pobres, para ocupar e 
povoar a região. 
b) estimular a criação de pólos industriais e comerciais que tragam empresas e capitais para as cidades 
da região. 
c) promover as trocas culturais, científicas e educacionais entre as escolas e universidades da região. 
d) resolver problemas comuns entre os municípios que as formam, como o transporte, em conjunto com 
o poder público. 
 
37. Cite. 
a) Três diferenças entre o campo e a cidade. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Dois problemas sociais urbanos. 
___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) Dois problemas ambientais urbanos. 
___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 



38. Responda. 
 
a) Por que a atividade agropecuária no Brasil está se tornando mais produtiva? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
b) Por que a Reforma Agrária é uma necessidade para o campo brasileiro?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
39. Complete utilizando informações sobre a localização do território brasileiro. 

a)Está situado na porção _________ do continente americano, ou seja, na _____________________. 
b) Em relação à linha do Equador, a maior parte do continente fica no Hemisfério _____________. 
c) Em relação ao Meridiano de Greenwich, está localizado a _______________, ou seja, totalmente no 
Hemisfério ____________________. 
d) A maior parte do seu território situa-se na zona ________________ da terra, compreendida entre os 
trópicos de Câncer e de Capricórnio, razão do predomínio de climas ________________________. 
e) Uma porção do território está na zona _________________ do sul e apresenta clima 
____________________, com temperaturas mais baixas.  
f) Possui um extenso litoral, com 7.367 km, banhado pelo Oceano __________________________ e 
15.719 km de fronteira terrestre, limitando-se com quase todos os países sul-americanos com exceção 
do _________________________ e do _________________________. 
g) A grande extensão latitudinal faz com que o território brasileiro seja abrangido por _______ fusos 
horários apresentando _________ horas diferentes. 
 
40. A Região Nordeste do Brasil pode ser dividida em quatro sub-regiões. Qual afirmativa relaciona 
corretamente a sub-região a sua característica correspondente? 
 
a) O Sertão é uma área onde se pratica o cultivo da cana-de-açúcar para exportação. 
b) No Agreste a policultura é praticada visando o abastecimento da Zona da Mata. 
c) O Meio-Norte tem na cultura e exportação da cana-de-açúcar a base da economia. 
d) Na Zona da Mata o extrativismo vegetal e a atividade econômica mais importante. 
 
41. O Brasil pode ser dividido em regiões com base em diferentes critérios. Sobre a regionalização do 
Brasil, qual das afirmativas está correta? 
 
a) A divisão em regiões geoeconômicas foi criada com o objetivo de dividir o Brasil segundo as bacias 
hidrográficas. 
b) O IBGE divide o Brasil em três regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. 
c) A divisão do IBGE leva em consideração as populações que habitam as regiões e as suas condições 
econômicas. 
d) A divisão oficial do IBGE em vigor atualmente foi feita com a Constituição de 1988 e criou o estado de 
Tocantins. 
 
42. O Brasil é um país populoso, mas pouco povoado porque: 



 
a) Tem uma grande população absoluta e uma baixa densidade demográfica. 
b) A população absoluta é pequena, mas a densidade demográfica é alta. 
c) O número de habitantes por quilômetro quadrado é pequeno, assim como a população total. 
d) Tanto a população absoluta quanto a população relativa são baixas. 
 
43. A estrutura etária da população brasileira mostra que a população é: 
 
a) jovem, pois a maior parte dela tem entre 0 e 19 anos. 
b) idosa, pois a maior parte dela tem mais de 60 anos. 
c) madura, pois a maior parte dela tem entre 20 e 59 anos. 
d jovem, pois a maior parte dela tem menos de 10 anos.   
 
44. Relacione a vegetação com a área onde ela é predominante no Brasil. 
 
a) Floresta Amazônica   (     ) Rio Grande do Sul 
b) Mata dos Cocais   (     ) Região Sul 
c) Mata Atlântica   (     ) Região Nordeste 
d) Mata das Araucárias   (     ) Região Norte 
e) Pampas    (     ) Região Centro-Oeste 
f) Caatinga    (     ) Meio-Norte 
g) Cerrado    (     ) litoral do Brasil 
 
45. Marque V (verdadeiro) ou F (falso). 
 
a) Estima-se que, quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui viviam de 3 a 4 milhões de indígenas.  
    (    ) 
b) Os africanos são considerados imigrantes forçados, pois foram trazidos para o Brasil para trabalhar 
como escravos. (     ) 
c) A população brasileira não possui uma grande diversidade étnica, pois os povos que a formaram não 
se misturaram. (     ) 
d) Segundo os dados do recenseamento feito pelo IBGE em 2010, a maior parte da população brasileira é 
negra. (     ) 
e) Migração de retorno é o movimento de pessoas que retornam a sua região de origem. (     )   
f) Êxodo rural é a saída de brasileiros para o exterior em busca de melhores condições de vida. (     ) 
 
46. Brasília foi construída com o objetivo de transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para o Centro-
Oeste. Marque a afirmativa correta sobre a construção de Brasília. 
 
a) A transferência da capital ocorreu devido a necessidade de se diminuir a população da cidade do Rio 
de Janeiro. 
b) Atraiu milhares de pessoas para trabalhar na sua construção e posteriormente, funcionários públicos. 
c) As cidades-satélites foram planejadas e construídas para abrigar os funcionários públicos que se 
deslocaram para a região. 
d) As cidades-satélites são cidades modelos, onde os problemas sociais e econômicos foram resolvidos. 
 
 
 



47. Sobre a relação entre o meio urbano e o meio rural, podemos afirmar que: 
 
a) A expansão industrial vem afetando o desenvolvimento das atividades agrícolas, porque o uso de 
fertilizantes prejudica o solo. 
b) O campo e a cidade estão cada vez mais interligados pelas estreitas relações entre as diversas 
atividades econômicas que se desenvolvem em cada um desses espaços. 
c) O espaço urbano e o rural dependem cada vez mais um do outro, a produção industrial tende a ficar 
cada vez subordinada às necessidades do campo. 
d) A expansão da atividade industrial estimula o campo a aumentar a produção dos gêneros destinados a 
suprir o abastecimento externo.  
 
48. Cite dois fatores que contribuíram para a urbanização do Brasil: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
49. Responda. 
 
a) Por que as regiões metropolitanas foram criadas? 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual a situação da mulher no mercado de trabalho no Brasil? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GABARITO DOS EXERCÍCIOS 
 
UNIDADE 1 
1.  
a) sul – americano – América do Sul 
b) Sul   
c) oeste – Ocidental      
d) tropical ou intertropical – tropical   
e) subtropical 
2. c – d – b – a       
 
3. 
 a) O norte, em Roraima; o sul, no Rio Grande do Sul; o leste, na Paraíba; o oeste, no Acre. 
 b) Porque o país é muito extenso latitudinalmente, sendo abrangido por 3 fusos horários. 
 c) O Chile e o Equador. 
 d) Estavam espalhados pelo território e viviam basicamente da pesca, da caça e do extrativismo. 
 e) A agricultura, a pecuária, a mineração e a exploração de plantas nativas, as chamadas drogas do 
sertão. 
4. V – F – V – F 
 
UNIDADE 2 
1. Podem se citadas as diferença: 
A regionalização de 1942 
Foi à primeira regionalização oficial do Brasil. O território brasileiro foi dividido em cinco regiões: Norte, 
Nordeste, Leste, Sul e Centro. Os estados foram agrupados em cada região pela proximidade geográfica 
e pelos aspectos naturais e das condições socioeconômicas. 
A regionalização de 1968 
O país foi dividido em cinco macrorregiões – Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste – definidas 
principalmente pelas semelhanças no desenvolvimento socioeconômico dos estados de cada região. Esse 
critério foi adotado em razão das alterações ocorridas no Brasil com o crescimento da industrialização e 
da urbanização ao longo do século XX. 
A Constituição de 1988 criou a atual divisão regional do Brasil. Nela os territórios de Roraima e Amapá 
foram elevados à categoria de estados da Região Norte; o território de Fernando de Noronha passou a 
integrar o estado de Pernambuco; e a porção setentrional do estado de Goiás tornou-se o estado de 
Tocantins e passou a fazer parte da região Norte. 
2.  
a) A regionalização oficial do Brasil divide o território em cinco grandes regiões, também chamadas 
macrorregiões. Para essa divisão, o IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos 
naturais, sociais e econômicos. Os limites das regiões coincidem com os limites dos estados. Isso visa 
facilitar os estudos estatísticos e a destinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de 
projetos regionais  específicos. 
b) Essa nova divisão regional do Brasil reúne na mesma região partes do território com níveis de 
desenvolvimento socioeconômico semelhantes. De acordo com tal critério, o território brasileiro é 
dividido em três grandes complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. 
3.  c – a – b        
4. Santa Catarina – Alagoas – Rondônia – Bahia – São Paulo – Amazonas – Tocantins 
 



UNIDADE 3 
Região Norte 
1. 
a) Mato Grosso e Maranhão.               
b) toda a região da América do Sul abrangida pela Floresta Amazônica. 
c) é uma floresta exuberante composta por árvores de grande porte. 
 
2.  
a) Amazonas   
b) agricultura - abastecimento -  pesca - transporte  
c) planaltos – planícies – depressões  
3.  
a) Maio, abril e janeiro.  
b) Junho e julho. 
c) Não, mas os meses de agosto, setembro e outubro foram menos chuvosos. 
d) Possui uma baixa amplitude térmica. 
4.  
a) A ocupação da região pelos colonizadores portugueses deu-se a partir da exploração das chamadas 
drogas do sertão e captura de indígenas para evangelização e escravização.  
Nos séculos XVI e XVII vários fortes foram erguidos na região para conquistar e proteger essas terras. 
Do final do século XIX ao início do século XX, o extrativismo atraiu muitos migrantes para a região. 
b) Na década de 1950, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas para integrar a Amazônia 
ao restante do país e, assim, intensificar sua ocupação. Estradas foram construídas com o objetivo de 
facilitar a movimentação de pessoas para a região. 
As ações de ocupação da Amazônia criavam oportunidade para aqueles que não tinham acesso à 
propriedade da terra, problema que se agravava pela manutenção dos grandes latifúndios, no Nordeste, 
e pela concentração de terras voltadas para a produção de soja, no Sul. 
c) A Região Norte abriga algumas das maiores reservas minerais do planeta, tais como: ferro, manganês, 
bauxita, cassiterita, ouro. 
d) Na Região Norte houve grande expansão da ocupação, decorrente dos projetos de exploração 
econômica. Porém, muitas famílias que não tiveram suas necessidades atendidas por esse projetos de 
colonização, assim como não conseguiram se manter nas áreas rurais, migraram para as cidades da 
região. 
 
Região Nordeste 
1. 
  

 Zona da Mata Agreste Sertão Meio-Norte 

  
   Relevo 
 

Planícies e tabu- 
leiros litorâneos 

 Depressões  

 
   Clima 
 

Tropical úmido Tropical e 
semiárido 

Semiárido Tropical 

 
   Vegetação 
 

Mata Atlântica Caatinga e 
vegetação mais 
densa nas áreas 
mais úmidas 

Caatinga Mata dos Cocais 



 
2.  Zona da Mata: é onde se encontram os grandes centros industriais e a agricultura de fumo, cana-de-
açúcar, laranja, banana e cacau. 
Agreste: do ponto de vista econômico, é uma área onde predominam pequenas e médias propriedades 
agrícolas, nas quais de pratica a policultura, destacando-se o algodão e o café, e também se desenvolve a 
pecuárias leiteira. 
Sertão: a atividade econômica de maior destaque é a pecuária bovina, caprina e ovina. Além disso, há 
uma agricultura comercial nas áreas onde a umidade é maior. Cultivam-se arroz, milho, feijão, mandioca 
e algodão. 
Meio-Norte: a mata dos cocais, com presença de palmeiras como a carnaúba e o babaçu, que são a base 
do extrativismo vegetal da região. 
A produção agrícola nessa sub-região é importante para sua economia, destacando-se o cultivo de soja, 
arroz, mandioca, milho de banana. 
3. 
a) O tropical úmido. O semiárido. 
b) Setembro, outubro, novembro e dezembro. 
c) Dezembro, maio e junho. Setembro, outubro, janeiro e fevereiro. 
4. 
a) Tem se desenvolvido graças às belezas naturais da região e à diversidade cultural (folclore, história, 
arquitetura etc). A maior proximidade com os Estados Unidos e a Europa, a presença de sol o ano todo e 
a existência de infraestrutura aeroportuária têm atraído investimentos de grandes redes mundiais de 
hotéis e resorts, principalmente no litoral. 
b) O Nordeste foi a primeira região brasileira a ser colonizada pelos portugueses. O comércio do açúcar, 
no período colonial, levou à ocupação do litoral nordestino. 
c) A Zona da Mata foi ocupada com o cultivo da cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao clima e ao solo 
da região; 
Agreste e do Sertão está ligada à pecuária, que utilizava o sistema de parceria entre o vaqueiro, homem 
livre e o fazendeiro, na qual o primeiro ficava com parte das crias do gado como pagamento pelo seu 
trabalho; 
O Meio-Norte teve sua ocupação baseada no extrativismo vegetal e, principalmente, no plantio de 
algodão. Esse produto destinava-se à exportação e abastecia, no século XIX, a crescente indústria têxtil 
surgida na Revolução Industrial; 
d) No entanto, recentemente tem se destacado os projetos de fruticultura irrigada nas margens do rio 
São Francisco e também nas áreas que utilizam técnicas modernas de cultivo de frutas, como manga, 
melão, uva e goiaba para a exportação, e a recente ocupação do oeste da Bahia e do sul do maranhão e 
do Piauí pelo cultivo da soja; 
e) Os setores industriais que mais têm crescido são os de refino de petróleo, de produção de álcool, de 
produtos químicos, têxteis, alimentícios e de bebidas. 
5. Procure no caça palavras as informações sobre a Região Nordeste. 
 
1.  praias   6. São Francisco  11. pobre    
2.  Sertão   7. Bahia   12. Agreste   
3. Zona da Mata  8. êxodo   13. Maranhão    
4.  semiárido   9. Sergipe   14. chuva    
5.caatinga   10. Salvador     
   
Região Centro-Oeste 
1 



a) F   
b) V   
c )V   
d) V  
2)  
a) É o clima tropical, isto é, clima com altas temperaturas médias e duas estações bem definidas: verões 
chuvosos e invernos secos. 
b) Nos anos 1970, agrônomos usaram fertilizantes e adubos químicos que corrigiram essa acidez e 
tornaram o solo fértil e agricultável. 
c) Teve início no século XVIII, quando os bandeirantes paulistas seguiram os rios para o interior da 
Colônia e encontraram ouro não só em Minas Gerais, mas também em Mato Grosso e Goiás. 
Milhares de pessoas fixaram-se nas regiões auríferas. Muitas outras, vindas do Sul, Sudeste e Nordeste 
dedicaram-se ao transporte do gado para as fazendas que surgiam. 
d) A Região Centro-Oeste tradicionalmente se destaca pelas atividades primárias, principalmente pelo 
setor agropecuário. Nos últimos anos, entretanto, a região vem apresentando crescimento dos setores 
industrial e de serviços, embora ainda pouco expressivos. 
3) Complete as cruzadinhas sobre a Região -Centro Oeste. 
 
1. tropical  6. Brasília 
2. Cuiabá  7. arroz 
3. soja   8. ecoturismo 
4. satélites  9. Araguaia 
5. Cerrado  10. Paraguai 
 
Região Sudeste 
1. 
a) mineração – cafeicultura – industrialização. 
b) ABC – Volta Redonda – Belo Horizonte. 
c) infraestrutura – transporte – comunicação – serviços. 
d) moderna – tecnologia. 
2. 
a) Mais chuvosos: dezembro, janeiro, fevereiro e março. Mais secos: junho, julho e agosto. 
b) Mais chuvosos: dezembro, janeiro e fevereiro. Mais secos: maio, junho, julho e agosto. 
c) O tropical de altitude. 
d) O tropical de altitude 
3. 
a) V   
b) F   
c) F   
d) V   
e) V   
 
4. 
a) Eles podem ser usados para a produção de energia elétrica. 
b) Porque ela vem sendo desmatada desde o início da ocupação do território brasileiro. 
5. 
1. Mantiqueira.  5. Mata Atlântica 
2. Minas Gerais.  6. Cerrado. 



3. Paraná.  7. Minerais. 
4. Tropical.  8. Ferro. 
 
Região Sul 
1.  
a) F   
b) V   
c) V   
d) F 
2. Na região predomina o clima subtropical, que se caracteriza por não apresentar estação seca, as 
chuvas são relativamente bem distribuídas ao longo do ano, e nessa região são registradas as menores 
temperaturas médias do país. 
3. 
1. Meridional  5. Subtropical 
2. Mar   6. Mata de Araucárias 
3. Coxilhas  7. Pampas 
4. Roxa 
 
UNIDADE 4 
1. 
a) V   
b) F   
c) F   
d) V 
2. 
a) Podem ser citadas: 
No espaço rural, por exemplo, encontramos pequenas propriedades onde são desenvolvidos cultivos 
diversos que servem tanto para o sustento das famílias que nelas vivem quanto para comercialização e 
abastecimento do mercado interno. Nesse espaço, também existem grandes lavouras monocultoras, 
desenvolvidas com a mais alta tecnologia do campo, como tratores, adubos, fertilizantes, sistemas de 
irrigação etc. 
b) Podem ser citados: arroz, feijão, milho, café, mandioca, laranja, banana etc. 
3. 
a) A implantação de uma reforma agrária abrangente tem reorganizar a estrutura fundiária brasileira, 
diminuindo a concentração de terras improdutivas que, nas mãos de poucos proprietários, são utilizados 
como um bem especulativo, à espera de valorização. 
b) Devido a excessiva concentração fundiária no Brasil tem levado a violentos conflitos no campo, 
inclusive com a morte de muitos trabalhadores rurais. 
c) O processo de modernização do campo brasileiro tem proporcionado em sensível aumento da 
produtividade agropecuária em nosso país. 
A utilização de técnicas mais avançadas vem possibilitando que as lavouras tornem-se produtivas, isto é, 
que tenham uma produção maior utilizando uma mesma área de cultivo. 
Na agricultura, por exemplo, muitas lavouras são cultivadas com técnicas tradicionais, como o emprego 
de arados puxados por animais e a reduzida aplicação de fertilizantes e insumos em geral. Também 
ocorre o uso de técnicas inadequadas de cultivo, como queimadas, que diminuem a fertilidade natural 
dos solos. Na pecuária, o gado é criado de forma extensiva, isto é, solto em grandes pastagens, e recebe 
poucos cuidados. 
4.  



1. conurbação   6. atmosférica 
2. metropolitana    7. Maceió 
3. violência   8. Goiânia 
4. urbana     9. Recife 
5. IBGE    10. São Paulo 
 
UNIDADE 5 
1. 
a) absoluta – relativa   
b) densidade demográfica 
c) mais – menos  
d) desigualdade   
e) Sudeste – Nordeste   
f) vegetativo 
g) natalidade – mortalidade 
2. O Brasil é um país populoso porque possui cerca de 190 milhões de habitantes e é pouco povoado, 
porque possui uma densidade demográfica baixa. 
3. b   
4. c   
5. d 
6. a) A situação de trabalho ainda é bastante desigual entre homens e mulheres. Além de ganharem 
menos, as mulheres, geralmente, são as primeiras a serem demitidas em momentos de crise e sofre com 
desrespeito a direitos, como a licença-maternidade e a licença para amamentar. A necessidade de 
respeitar esses direitos leva muitos empregadores a preferirem a contratação de homens. 
b) Nas cidades, a industrialização crescente passou a ser um atrativo às pessoas em busca de trabalho, o 
que, junto ao êxodo rural provocado pela mecanização da atividade agrícola, intensificou o processo de 
urbanização no Brasil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GABARITO DA AVALIAÇÃO 
 
1) c  
2) a  
3) c-d-b-a  
4) a) leste-b) norte-c) oeste-d) sul 
5) a) indígena b) Atlântica c) cana-de-açúcar d) mineração 
6) a) O extrativismo, a agricultura, a mineração e a pecuária. 
     b) O país adota três horas diferentes. 
7) d-c-c-b-a-a-e-d-e 
8) Amazônia – Região marcada pela Floresta 
     Nordeste – Região de povoamento mais antigo  
     Centro-Sul – Região mais densamente  
9)  b  
10) a  
11) d  
12) a  
13) b  
14) a  
15) a  
16) a  
17) b – c – d – f – a – e  
18) a) mineração – cafeicultura – industrialização 
       b) Minas Gerais – Rio de Janeiro 
       c) São Paulo – Rio de Janeiro 
19) a) A agricultura se caracteriza por ser moderna e pelo alto grau de tecnologia empregada. 

b) A partir de 1930, ocorreu a diminuição da produção de café por causa da grave crise     econômica 
internacional que provocou a queda da produção de café. Assim o dinheiro que seria empregado na 
cafeicultura foi utilizado pela indústria. 
c) São cidades que se desenvolveram ao redor de Brasília. 
d) A capital deveria integrar o Centro-Oeste ao restante do país e atrair população para a região. 

21) b   
22) h – a –f – e – b – d – g – c   
23) a) maduro       b) Os baixos índices 
24) a) indígenas  b) africanos  c) alto – étnica 
25) c   
26) a   
27) c 
28)  
a) Para garantir direitos e respeito a essa parcela da população que cresce cada vez mais. 
b) São pessoas que retornam a seus lugares de origem. 
c) É à saída da população da área rural para a área urbana. 
d) A mulher ainda recebe salários inferiores aos dos homens. Além disso, são as primeiras a      serem 
demitidas em situações de crise e sofrem com o desrespeito a direitos como licença maternidade e 
licença amamentação. 
29) a) V   b) F   c) F    d) V    
30) a  



31) b 
32) c  
33) d  
34) b  
35) a  
36) d 
37) a) Esse espaço geográfico engloba o espaço urbano formado por vilas, povoados e cidades dos mais 
variados tamanhos, e também o espaço rural com suas lavouras, pastagens e ecossistemas naturais 
ainda preservados. 
No espaço rural, por exemplo, encontramos pequenas propriedades onde são desenvolvidos cultivos 
diversos que servem tanto para o sustento das famílias que nelas vivem quanto para comercialização e 
abastecimento do mercado interno. Nesse espaço, também existem grandes lavouras monocultoras, 
desenvolvidas com a mais alta tecnologia do campo, como tratores, adubos, fertilizantes, sistemas de 
irrigação etc. 
b) Insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, centros de lazer e cultura, precariedade nos 
serviços de saneamento básico, coleta de lixo, habitação, iluminação, pavimentação, sistema de 
transporte coletivo deficiente e precário etc. 
c) Poluição atmosférica, da água, sonora, visual . 
38) a) Devido ao uso de tecnologia cada vez mais avançada. 
       b) Porque pode resolver o problema da concentração fundiária e da violência no campo. 
39) a) sul – América do Sul b) sul c) oeste – ocidental d) intertropical ou tropical 
       e) temperada – subtropical  f) Atlântico – Chile – Equador g) três – três 
40) c  
41) d  
42) a  
43) c  
44) e – d – f – a – g – b – c   
45) a) V  b) V  c) F  d) F  e) V  f) F 
46) b 9) b 
47) a) A industrialização e o êxodo rural ou migração rural-urbana.   
    

   
49) a) Para permitir que problemas comuns, como o transporte, sejam solucionados pelos municípios 

que a compõem, em conjunto com o poder público estadual.  
 b)A mulher ainda recebe salários inferiores aos dos homens. Além disso, são as primeiras a serem 
demitidas em situações de crise e sofrem com o desrespeito a direitos como licença maternidade e 
licença amamentação. 
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