
 

 

RESPONDER NO CADERNO. 

 

QUESTÃO 01  
OS QUATRO BRASIS 
  
Poderíamos, grosseiramente, reconhecer a existência de quatro Brasis, ou seja, 
regiões específicas dentro do país. Num desses Brasis, verifica-se a implantação mais 
consolidada dos dados da ciência, da técnica e da informação, além de uma 
urbanização importante, com um padrão de consumo das empresas e das famílias 
mais intenso. Nele se produzem novíssimas formas específicas de terciário superior, 
um quaternário e um quinquenário ligados à finança, à assistência técnica e política e 
à informação em suas diferentes modalidades. 
  

SANTOS, M. e SILVEIRA, M. O Brasil. Território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: 

Record, 2001, p. 268-269. Adaptado. 
  
A descrição dos aspectos geográficos mencionados individualiza o complexo regional 
denominado: 
  

A) Centro-Sul. 
B) Meio Norte. 
C) Amazônia. 
D) Nordeste. 
E) Norte. 
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QUESTÃO 02 
Com base na figura seguinte, assinale a alternativa correta. 
 
A) A figura destaca as três macrorregiões naturais 

do Brasil, segundo o IBGE (1960), que dividiu o 
país em Amazônia, Nordeste e Centro Sul. 

B) A Amazônia corresponde à região Norte, 
incluindo os estados de Tocantins, Mato 
Grosso e Maranhão. 

C) A região Centro Sul corresponde às regiões 
Sul, Sudeste e Centro Oeste, além do Distrito 
Federal e do vale do rio São Francisco. 

D) A região Nordeste do país compreende 09 
estados brasileiros, excetuando-se apenas o 
estado do Maranhão e incluindo o norte de 
Minas Gerais. 

E) A figura representa as três grandes regiões 
geoeconômicas, ou complexos regionais, que obedecem a critérios ligados aos 
aspectos naturais e ao processo de formação socioespacial do território brasileiro. 
Trata- se de uma proposta não oficial difundida entre os pesquisadores e na mídia 
em geral. 

 
QUESTÃO 03 
Acerca do processo histórico de apropriação do território brasileiro, a partir das 
grandes monoculturas como cana-de-açúcar, café e soja, é correto afirmar que elas: 
 
A) Garantiram a preservação da biodiversidade. 
B) Coibiram a exploração do trabalho pelo capital. 
C) Favoreceram a predominância dos minifúndios. 
D) Contribuíram para preservar o patrimônio natural. 
E) Exigiram infraestrutura de transporte voltada à exportação. 
 
QUESTÃO 04 
Duas atividades econômicas destacaram-se durante o período colonial brasileiro: a 
açucareira e a mineração. Com relação a essas atividades econômicas caracterize-as 
quanto a utilização da mão de obra e o objetivo da produção. 
Sobre a região Norte do Brasil, é correto afirmar que: 
 
A) possui altíssima densidade demográfica, isto é, grandes vazios populacionais, 

principalmente no estado do Amazonas. 
B) sob fomento de políticas públicas, vários projetos agropecuários, de mineração e 

industriais foram desenvolvidos, a exemplo da Zona Franca de Manaus. 
C) possui a maior floresta tropical xerófila do mundo, que vem sendo devastada a cada 

ano e também se estende por estados da região nordeste e por outros países da 
América do Sul. 

D) devido à apropriação ilegal, terras devolutas, posseiros e grileiros, a região 
apresenta inúmeros conflitos por terra, especialmente no norte de Mato Grosso. 

E) sua diversidade cultural é resultado da colonização efetuada por japoneses, 
italianos e negros, no final do período colonial, além de portugueses e dos povos 
indígenas. 

  
 
 
 



 
 
QUESTÃO 5 
Observe a figura a seguir: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O critério adotado, na divisão regional descrita no mapa, tem por referência 
 

A) a base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas. 
B) os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição da população 

brasileira. 
C) o setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais. 
D) as características socioeconômicas, relativas à população e às atividades 

produtivas. 
E) os elementos de ordem natural, relacionados aos tipos climáticos. 
  
QUESTÃO 6 
A atual divisão regional brasileira foi realizada em 1970 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Conforme essa regionalização, cite os complexos 
regionais do Brasil e seus respectivos estados. 
 
 
 
 
 
 
O Brasil possui uma grande extensão territorial apresentando peculiaridades culturais, 
econômicas e sociais em suas diferentes regiões. Sobre o Brasil, responda as 
questões 7 e 8. 
QUESTÃO 7 
Aponte as principais disparidades socioeconômicas entre as regiões do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 8 
Quais as principais atividades econômicas das cinco regiões do Brasil? 
 



 
QUESTÃO 9 
Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil, 
criando as regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é 
o fato de ela não obedecer aos limites territoriais das unidades federativas do país, 
pois 
 
A) a preocupação do elaborador eram os limites naturais do país. 
B) as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. 
C) foi realizada a partir de dados historiográficos da ocupação populacional. 
D) as divisões regionais não eram muito bem definidas na época de sua elaboração. 
E) os limites dos estados impediam uma análise integral do território 
 
QUESTÃO 10 
A principal característica socioeconômica que difere o Complexo Regional da 
Amazônia das demais regiões geoeconômicas brasileiras é: 
 
A) a concentração das atividades no setor primário, com destaque para o extrativismo. 
B) o intensivo adensamento demográfico na segunda metade do século XX. 
C) a presença da Zona Franca de Manaus, um importante polo industrial. 
D) a existência de áreas comerciais de integração com os países ao norte. 
E) a maior ocupação militar em razão da necessidade de preservação ambiental. 
 
 


