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O aluno deverá ter a capacidade de compreender o espaço 
geográfico a partir das múltiplas interações entre 
sociedade e natureza.  
O entendimento da regionalização e dos tratados do 
Brasil requer a interpretação de diferentes 
representações gráficas e cartográficas do espaço 
geográfico brasileiro e a análise da ação dos estados 
nacionais europeus no que se refere à dinâmica de 
tempo e espaço do território-colônia, assim como o 
entendimento da ação dos atores de maior poder no 
que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem econômico-
social.  
Sobre a estrutura geológica, relevo e domínios 
morfoclimáticos do Brasil, o aluno deverá compreender 
a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. 
 
� Identificar em fontes diversas o processo de 

ocupação dos meios físicos e as relações da vida 
humana com a paisagem. 

� Analisar de maneira crítica as interações da 
sociedade com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e(ou) 
geográficos. 

� Relacionar o uso das tecnologias com os 
impactos sócio-ambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos. 

� Reconhecer a função dos recursos naturais na 
produção do espaço geográfico, relacionando-os 
com as mudanças provocadas pelas ações 
humanas. 

� Avaliar as relações entre preservação e 
degradação da vida no planeta nas 
diferentes escalas. 

 

1. A primeira proposta de divisão do Brasil em grandes 
regiões data de 1913, para ser usada no ensino de 
geografia. Nesta primeira versão, o Brasil foi dividido nas 
regiões Setentrional (AM, PA e Território do Acre), Norte 
Oriental (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL), Central (MT e GO), 
Oriental (SE, BA, MG, ES, RJ e o DF) e Meridional (SP, PR, SC 
e RS). A última regionalização do Brasil proposta pelo IBGE 
em 1969. Adaptado de Wikipédia. 

 
Caracterize a última macroregionalização do IBGE e situe 
cada Estado em sua respectiva região. 
 

2. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs a 
"divisão regional do Brasil" em três regiões geoeconômicas 
ou complexos regionais. Essa divisão tem por base as 
características histórico-econômicas do Brasil, ou seja, os 
aspectos da economia e da formação histórica e regional. 
Caracterize territorialmente cada uma dessas regiões. 

 
 

3. Explique e contextualize a seguinte afirmação: “A 
territorialização dos tratados durante o período colonial 
brasileiro foi antes de tudo um empreendedorismo 
capitalista”. 
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4. O Tratado de Madrid foi firmado na capital espanhola 
entre D. João V de Portugal e D. Fernando VI de Espanha, 
para definir os limites entre as respectivas colônias sul-
americanas, pondo fim assim às disputas. Fonte: Dpto Hist. 
UFRGS. 

Sobre o fragmento textual acima, explique o porquê do 
Tratado de Madri ter sido o mais importante e cite em sua 
resposta a necessidade da delimitação territorial perante 
as disputas entre Portugal e Espanha em meados do 
século XVIII.   

 

5. A crosta terrestre é composta por três diferentes 
estruturas geológicas. No Brasil existem duas delas. 
Explique-as e dê o conceito de estrutura geológica. 

 

6. Por que o Brasil não apresenta vulcanismo ativo, 
terremotos (abalos sísmicos)  de alta magnitude nem 
cordilheiras? 

 

7. A formação do relevo depende de fatores internos e 
externos, a modelagem do relevo faz com que diversas 
formas diferentes sejam realizadas, assim temos uma 
configuração do relevo brasileiro composta por planaltos, 
planícies e depressões. 

Sobre as diferentes formas do relevo terrestre, escreva as 
principais diferenças conceituais entre planaltos, planícies 
e depressões e explique o fato do Brasil ter altitudes 
modestas. 
 

8. Analise o perfil topográfico e responda. 

 
Com base no mapa de relevo do professor Aziz Ab´Sáber, 
situe os conceitos de compartimento de relevo marcada 
com as letras e os números. 
 

9. Observe o mapa de domínios morfoclimáticos do Brasil e 
responda. 

 

Entre os seis grandes domínios acima relacionados, 
encontram-se muitas zonas em faixas de transição. Cite o 
nome de duas dessas áreas de transição e dê uma 
característica fitogeográfica para cada área citada. 
 

10. Descreva morfoclimaticametne o domínio mostrado na 
figura abaixo e cite seu tipo. 

  

 
 
 

GABARITO 

1.   

A regionalização, proposta em 1969, foi elaborada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e sua 
implantação efetiva vigorou a partir de 1° de janeiro de 1970. 
Para consolidar a divisão do país, o IBGE tomou como base os 
aspectos naturais, embora tenha levado em conta os fatores 
humanos ao formar o Sudeste. 
Região Nordeste 
A região caracterizada pela seca ocupa uma área de 1.556.001 
km2, onde vivem aproximadamente 53 milhões de pessoas. É 
composta pelos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. 
Região Norte 
Formada pelos estados do Acre, Tocantins, Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Pará e Amapá. O território é constituído por uma área 
de 3.851 560 km2, ocupada por aproximadamente 15,8 milhões 
de pessoas. 
Região Sudeste  
Região onde vivem cerca de 80,3 milhões de habitantes 
distribuídos em uma área de 927. 286 km2. O sudeste é 
constituído por quatro estados, são eles: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 
Região Sul 
Ocupa uma extensão territorial de 575. 316 km2, onde se 
encontram distribuídos cerca de 27,3 milhões de habitantes. A 
menor das regiões brasileiras é formada pelos estados do 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
 

2.  

A Região geoeconômica da Amazônia ou Complexo regional 
Amazônico compreende todos os estados da região Norte do 
Brasil (apenas parte no Tocantins está fora), praticamente todo o 
Mato Grosso e o oeste do Maranhão, numa área de 
aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros (cerca de 60% do 
território do país) distribuído em oito estados, constituindo-se 
na região geoeconômica menos populosa. 
A Região geoeconômica Centro-Sul abrange os estados das 
regiões Sul e Sudeste brasileiros (com exceção do norte de Minas 
Gerais), além dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, sul do 
Tocantins e do Mato Grosso, e o Distrito Federal. Compreende 
aproximadamente 2,2 milhões de km² (cerca de 25% do 
território brasileiro). É atualmente a primeira região 
geoeconômica do país em população e em PIB. 
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A região geoeconômica do Nordeste do Brasil é a área de 
povoamento europeu mais antigo e atualmente é a segunda do 
país em população e em PIB. Tem uma área de aproximadamente 
1.542.271 km², o que representa 20% do território brasileiro. 
Inclui todo o Nordeste da divisão oficial (menos a metade oeste 
do Maranhão) e o norte de Minas Gerais, onde se localizam as 
mesorregiões mineiras Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. 
 

3. Não há dúvida de que as disputas territoriais foram antes de 
tudo um empreendimento capitalista essencialmente comercial, 
feito na época mercantilista e voltado para o enriquecimento da 
metrópole e, indiretamente, para a chamada acumulação 
primitiva que fortalecia cada vez mais o país colonizador. 

 

4. O tratado de Madri é tido como o mais importante por ter sua 
delimitação territorial similar às fronteiras atuais do território 
brasileiro, tanto que em 1801, quando foi discutido o tratado de 
Badajós, voltou-se à delimitação do tratado de Madri, pois era o 
mais coerente devido à barganha das terras de Sacramento e Sete 
Povos das Missões, que havia acontecido entre Portugal e 
Espanha. A necessidade do tratado era substituir o de 
Tordesilhas, o qual já não era mais respeitado na prática. 

 

5. Como estrutura geológica entende-se o conjunto de rochas que 
compõem um determinado local. Estas rochas foram constituídas 
historicamente a partir dos vários períodos pelos quais o planeta 
Terra passou. Os escudos cristalinos estão presentes no Brasil de 
três formas: o Escudo das Guianas, localizado na porção extremo 
norte do Brasil; o Escudo do Brasil Central, localizado na região 
centro-norte brasileira e ainda o Escudo Atlântico, localizado na 
região centro-leste brasileira. O outro tipo de estrutura geológica 
existente no Brasil são as bacias sedimentares, as quais estão 
presentes em cerca de dois terços do território brasileiro, 
correspondendo a 64% deste. 

 

6. No Brasil não há terremotos, vulcanismo ativo nem grandes 
cordilheiras pois seu território se encontra numa área de certa 
estabilidade tectônica, ou seja, no centro da placa tectônica 
sulamericana e longe das áreas de instabilidade, que são os 
limites convergentes entre duas placas. 

 

7. As principais diferenças estão nos processos de erosão e 
sedimentação, onde planalto possui uma maior erosão, planície 
uma maior sedimentação e depressão uma área mais baixa que os 
terrenos circundantes. O fato do Brasil ter altitudes modestas 
está em sua formação geológica bastante antiga e por isso muito 
desgastada por processos erosivos. 

8. Com base no critério de classificação de relevo brasileiro feita 
por Ab’Saber as letras corresponderiam aos planaltos e os 
números às planícies. 

 

9. Duas das zonas de transição são a mata dos cocais e o pantanal 
matogrossense. A mata dos cocais se caracteriza em sua 
vegetação por ser segunda natureza dotada predominantemente 
de babaçu e carnaúba, portanto, possui certa homogeneidade. O 
pantanal é marcado por ser um tampão fitogeográfico com 
vegetação de outros biomas como cerrado, mata atlântica e 
cerrado. 

 

10. O domínio da Caatinga é caracterizado por depressão 
interplanáltica e intermontana de clima semiárido e vegetação 
xerófita.  

 


