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Roteiro de estudos para a prova de recuperação 

Capítulo 3 

� Conhecer os critérios de regionalização utilizados pelo IBGE 

e pelos geógrafos Pedro Pinchas Geiger e Milton Santos; 

� Identificar a organização regional do Brasil conforme Pedro 

Pinchas Geiger, Milton Santos e a organização oficial do 

IBGE;  
� Analisar as desigualdades regionais do Brasil e entender os 

objetivos de criação das Superintendências de 

Desenvolvimento Regional; 

Capítulo 5 

� Entender o processo de industrialização do Brasil; 

� Conhecer os três setores da economia e a PEA empregada 

em cada setor; 

� Analisar a estrutura fundiária do Brasil e entender as razões 

que a influenciaram; 

� Interpretar as características do espaço agrário brasileiro; 

Capítulo 7 

� Analisar o processo de urbanização do Brasil; 

� Compreender os conceitos de metropolização, conurbação e 

organização de regiões metropolitanas; 

� Identificar os problemas urbanos. 

Capítulo 8 

� Identificar as bases étnicas da população brasileira; 

� Interpretar gráficos de pirâmides etárias; 

� Conhecer as taxas demográficas como natalidade, 

mortalidade, mortalidade infantil, fecundidade e 

crescimento vegetativo; 

� Conhecer a estrutura demográfica do Brasil; 

� Analisar a influência da urbanização no comportamento 

demográfico do Brasil; 

� Analisar as causas e consequências do envelhecimento da 

população brasileira; 

� Analisar a distribuição da população pelo território 

brasileiro, histórica e economicamente. 

 

1. Analise os mapas a seguir. 

a) 

 

b) 

 

c)  

 
Após a análise dos mapas, informe o nome da 
regionalização de cada um, bem como os nomes das 
regiões conforme a numeração apresentada. 
 

2. As desigualdades regionais são um aspecto marcante do 
espaço geográfico brasileiro, ao longo de toda a sua 
história. O tema começou a ser discutido principalmente a 
partir da década de 1950, em razão da industrialização que 
se concentrou no Centro-Sul. A partir dessas informações, 
apresente a resolução do Estado para combater o 
problema da desigualdade social com base no 
planejamento regional. 

 

3.  

Região: é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo 

a um critério específico. Trata-se de uma elaboração racional 

humana para melhor compreender uma determinada área ou um 

aspecto dela. 
Internet:<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/categorias-geografia.htm>. 
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Após a leitura do texto, apresente os critérios utilizados 
para a regionalização do território brasileiro conforme os 
Complexos Regionais, os Quatro Brasis e a regionalização 
oficial do IBGE. 

 

4. Caracterize os três setores da economia e informe qual 
deles absorve a maior parte da População 
Economicamente Ativa. 

 

5. Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 
1960) diversas empresas transnacionais chegaram ao 
Brasil. Explique o que o Estado brasileiro criou para atraí-
las. 

 

6. Explique como a atividade industrial alterou o espaço 
geográfico da região Sudeste do Brasil. 

 

7. Analise a tabela a seguir e caracterize a estrutura 
fundiária brasileira. 

 
 

8. Analise o gráfico a seguir e explique como ocorreu o 
processo de urbanização do Brasil. 

 
 

9. Defina o conceito de metrópole. 

 

10. Analise a imagem a seguir e explique o fenômeno 
urbano a que ela se refere. 

 

11. A partir dos conceitos de população relativa e absoluta, 
explique os motivos para o Brasil ser considerado um país 
pouco povoado apesar de ser populoso. 

 

12. Analise o gráfico a seguir e explique o que tem ocorrido 
com o crescimento vegetativo do Brasil a partir da década 
de 1960. 

 
 

13. A partir da análise das pirâmides etárias, explique o 
que ocorrerá com o topo da pirâmide na projeção de 2050 
e informe como o sistema previdenciário será afetado. 

 
 

14.  Apresente a matriz étnica da população brasileira. 

 

15. Analise o mapa a seguir e informe o local onde a 
população brasileira está concentrada. Apresente ainda 
dois motivos que justifiquem esse fato. 
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GABARITO 
1. a) Os complexos regionais do Brasil 

1 – Amazônia; 2 – Centro-Sul; 3 – Nordeste 
b) Divisão regional do oficial (IBGE) 
1 – Centro-Oeste; 2 – Nordeste; 3 – Norte; 4 – Sudeste; 5 – Sul 
c) Os Quatro Brasis (Regionalização proposta por Milton Santos) 
1 – Amazônia; 2 – Nordeste; 3 – Concentrada; 4 – Centro-Oeste. 

2. O Estado brasileiro criou as superintendências de desenvolvimento 
regional (SUDENE, SUDAM, SUDESUL e SUDECO). O principal 
objetivo era executar o planejamento e coordenar a ação do governo 
nas regiões. 

3. A regionalização conforme os complexos regionais leva em conta a 
formação histórico-econômica do país e considera a recente 
modernização econômica que ocorreu no espaço urbano e no 
campo. 
A regionalização dos Quatro Brasis leva em consideração o nível de 
desenvolvimento do meio técnico-científico e informacional, ou seja, 
as redes de telecomunicações, as atividades econômicas modernas 
nas áreas financeira, comercial e de serviços, bem como o nível de 
industrialização dos territórios. 
A regionalização do IBGE adota como critérios os aspectos naturais 
e critérios econômicos e os limites de cada uma das macrorregiões 
acompanham as divisas entre os estados. 

4. Setor primário: compreende a agropecuária e as atividades 
extrativistas, desde que os equipamentos utilizados para a extração 
sejam simples; 
Setor secundário: abrange a indústria, a construção civil e o 
extrativismo, desde que sejam utilizados máquinas e equipamentos 
tecnologicamente avançados; 
Setor terciário: o setor que absorve a maior parte da PEA 
brasileira, compreende as atividades do comércio e dos serviços. 

5. O Estado incentivou a chegada das empresas por meio de incentivos 
como diminuição ou isenção de impostos, doação de terrenos, força 
de trabalho com baixos salários e mercado consumidor, 
fornecimento de energia, indústrias de base como a CSN 
(Companhia Siderúrgica Nacional) e infraestrutura de transportes 
com a modernização de portos e aeroportos, e principalmente, 
construção de rodovias. 

6. A região concentrou as atividades industriais do Brasil e oferecia as 
melhores condições de infraestrutura, como portos, ferrovias, 
estradas e usinas hidrelétricas. 

7. A estrutura fundiária brasileira está concentrada em grandes 
propriedades denominadas latifúndios, pertencentes a um pequeno 
número de proprietários. Por sua vez, as pequenas propriedades 
ocupam o menor espaço de terra e são denominados minifúndios. 

8. A expansão das grandes propriedades rurais, a mecanização do 
campo e o processo de industrialização colaboraram para o 
processo de êxodo rural e crescimento das cidades, de modo que em 
geral, a urbanização brasileira foi rápida, desordenada e com vários 
problemas como a questão da moradia, oferta de empregos e 
segurança. Atualmente, o êxodo rural apresenta-se reduzido, uma 
vez que a maioria da população vive em espaços urbanos. 

9. A metrópole é o centro de comando da economia e da política, das 
atividades culturais e de pesquisa. É a cidade mais importante e 
dinâmica do país ou da região, concentrando os principais 
empreendimentos comerciais e financeiros e estendendo suas 
influências sobre amplos trechos do território. 

10. A imagem ilustra o fenômeno de conurbação. Trata-se da junção da 
malha urbana de duas ou mais cidades após a expansão horizontal 
(centro para as periferias) do espaço da cidade. 

11. A população absoluta do Brasil é de aproximadamente 206 milhões 
de habitantes, tornando-o um país POPULOSO, todavia, a sua 
densidade demográfica (população relativa) é baixa, em função da 
sua grande extensão territorial (8,5 milhões de km²). 

12. A intensificação da urbanização contribuiu para a redução da taxa 
de fecundidade. Nas cidades, o acesso às informações sobre os 
métodos contraceptivos é largo e o custo de vida para criar os filhos 
tem aumentado consideravelmente. Além disso, as mulheres 
aumentaram a participação no mercado de trabalho, o que colabora 
para a modificação do seu papel social. Todos esses fatores 
associados contribuíram para a redução do crescimento vegetativo. 

13. O topo da pirâmide etária irá aumentar, o que significa o maior 
número de idosos na população brasileira. Com o crescimento dessa 
população, o sistema previdenciário (sistema de aposentadorias) 
deverá ser reformado e normalmente o Estado aumenta o tempo de 
contribuição para a aposentadoria, como estratégia de evitar 
rombos (déficits) no sistema. 

14. A matriz étnica do Brasil é composta pelos indígenas, brancos 
europeus e os negros africanos. Esses povos passaram pelo processo 
de miscigenação. 

15. A população brasileira está concentrada no litoral. Isso ocorre em 
função dessa região ainda hoje concentrar a maior parte das 
atividades econômicas do país e por ter sido o local onde iniciou-se a 
ocupação do território, durante o período de colonização. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


