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  Leia o texto a seguir.  1. 

MUDANÇAS QUE ESTÃO NO MAPA 

Entenda como a divisão do território brasileiro evoluiu ao longo dos tempos! 

[...] O Brasil é o maior país da América do Sul. [...] Dividir o Brasil em regiões facilita o ensino de 

Geografia, a pesquisa, a coleta e a organização de dados sobre o País, o seu número de habitantes e a 

idade média da população. A razão é simples: os estados que formam uma grande região não são 

escolhidos ao acaso. Eles têm características semelhantes. [...] 

Pequenos 'brasis'  

A primeira divisão do território do Brasil em grandes regiões foi proposta em 1913, para ser usada 

no ensino de Geografia. Os critérios empregados para fazê-la foram físicos: levaram-se em consideração o 

relevo, o clima e a vegetação, por exemplo. Não foi à toa! Na época, a natureza era considerada 

duradoura, e as atividades humanas, mutáveis. Considerava-se que a divisão regional deveria ser baseada 

em critérios que resistissem por bastante tempo. [...] 

A divisão do território brasileiro proposta em 1913 não era oficial. Mas, em 1936, foi criado o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E iniciou-se uma campanha para adotar uma divisão 

regional oficial para o Brasil. [...] 

O IBGE instituiu mudanças nas regiões em 1942 e em1970. [...] Atualmente, continua em vigor essa 

proposta de 1970. Apenas algumas alterações foram feitas. Em 1975, o estado da Guanabara foi 

transformado em município do Rio de Janeiro. Em 1979, Mato Grosso foi dividido, dando origem ao 

estado do Mato Grosso do Sul. A Constituição Federal de 1988 dividiu o estado de Goiás e criou o estado 

de Tocantins, que foi incluído na região Norte. Com o fim dos territórios federais, Rondônia, Roraima e 

Amapá tornaram-se estados, e Fernando de Noronha foi anexado ao estado de Pernambuco. 

No futuro, devem ocorrer novas mudanças na divisão regional do Brasil. Afinal, por influência do ser 

humano, o País está em constante transformação!  
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=sl26 

a)  Qual é a importância de se dividir o Brasil em regiões? (0,3) 

 

 

 
b)  Em que ano foi feita a divisão regional que há hoje? (0,1) 

 
c)  A partir da atual divisão, pequenas alterações foram propostas.  

Quais são os dois estados que foram divididos?  

A que regiões eles pertencem respectivamente? (0,4 – 0,1 cada item correto) 

Estados:________________________________________________________ Regiões: ______________________________________________________ 

Cuide da organização da sua avaliação. Escreva de forma legível. Fique atento à ortografia e elabore 
respostas claras. Tudo isso será considerado na correção.  

5ºAno 

3º período 1 de outubro de 2015 

 1.5      GEOGRAFIA 
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d)  Qual região brasileira é composta pelo maior número de estados? (0,2) 

 
� Escreva o nome de três estados que compõem essa região. (0,3 – 0,1 cada item correto) 

 
 

 Analise o mapa político do Brasil. (1,0 – 0,2 cada item correto) 2. 

Relembre os estados que formam cada região. 

�  Usando cinco cores diferentes, pinte as regiões no mapa. 

�  Depois, faça a legenda.  

 

 

LEGENDA 

  

  

  

  

  
 

 

 A região Sudeste é a mais rica do País. Só para se ter uma ideia, São Paulo é a cidade do Brasil considerada 3. 

uma megalópole (cidade com níveis acima de uma metrópole).  
Empregue as palavras do quadro para completar, corretamente, as frases a seguir.  

 

extrativa -  da construção - melhorada – 

- de transformação - primitiva 

 

a)  As principais atividades industriais da Região envolvem a indústria _____________________________ 
(siderúrgica, alimentícia, têxtil...), a Indústria _____________________________ (náutica, aeronáutica, bélica...) e a 
Indústria _____________________________ (produtos vegetais, pesca industrial...). (0,3) 

b)  A pecuária também tem grande destaque na Região. O rebanho bovino criado aí é o segundo maior do 
País.  

Os tipos são pecuária _____________________________ (o gado solto no pasto, sem ou com poucos cuidados 
sanitários...) e pecuária _____________________________ (controle sanitário mais efetivo, brinco de identificação, 
inseminação artificial...).(0,2) 

 Quais são os dois estados economicamente mais desenvolvidos da região Sudeste? (0,2 – 0,1 cada item 4. 

correto) 
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 O que é agroindústria?(0,5) 5. 

 

 

 

 

 

 A região Sul é a terceira mais povoada do País. 6. 

Considerando essa Região, marque X ao lado das frases verdadeiras. (0,4 – 0,2 cada item correto) 

a. (    )  As influências da colonização pelos europeus, principalmente italianos e alemães, são percebidas nas 
caraterísticas físicas da população, nos seus hábitos, nas tradições e na arquitetura. 

b. (    )  A Região registra as maiores temperaturas médias do Brasil.  

c. (    )  O Sul brasileiro é a segunda região mais industrializada, apresentando destaque para as indústrias 
têxtil, de cristais, porcelana, vinho, madeira, calçados e bolsas, indústria química, metalúrgicas e 
automobilísticas. 

d. (    )  Na economia, há destaque para a agricultura, a pecuária e a indústria. Os principais itens produzidos 
na agricultura são a cevada e o limão. 

 

 A região Nordeste caracteriza-se por apresentar vários tipos de clima, de vegetação, de relevos e de solos. 7. 

Em razão dessa diversidade, ela foi dividida em sub-regiões.  
Observe o mapa com as subdivisões da região Nordeste. 
Considerando as características, nomeie cada área. (0,8 – 0,2 cada item correto) 
 

 

Sub-região 1 ________________________________ 

Características: É situada entre a Amazônia e o Sertão. Há o 
extrativismo vegetal do coco das palmeiras de babaçu. 
 

Sub-região 2  ________________________________ 

Características: É uma área de chuvas irregulares. A vegetação 
sofre com a seca. 
 

Sub-região 3 ________________________________ 

Características: Apresenta clima mais úmido próximo à Zona da 
Mata.  Destaca-se pela agricultura e pela pecuária. 
 

Sub-região 4  ________________________________ Características: O clima 
é quente e úmido. O solo é fértil. 

 

 

 

 A respeito de destaques da região Nordeste, resolva os itens a seguir. 8. 

a)  O rio São Francisco é a maior e a mais próxima fonte de água abundante da Região. Ele tem grande 
importância econômica e social.  

Escreva o nome de um estado da região Nordeste e um da região Sudeste que são banhados por esse rio. 
(0,4 – 0,2 cada item correto) 

Nordeste: ______________________________________________________ Sudeste: ______________________________________________________ 

b)  Quais são os dois principais produtos do extrativismo explorados na Bahia e no Rio Grande do Norte que 
recebem destaque na economia da região Nordeste? (0,4 – 0,2 cada item correto) 

Bahia:  ________________________________________________________________________________________________________________  

Rio Grande do Norte:  _______________________________________________________________________________________________  
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 Na tirinha abaixo, o Sol e a chuva são os protagonistas.  9. 

Que problemas climáticos e populacionais são enfrentados pelas populações das regiões Sudeste e 
Nordeste? (1,0 – 0,5 cada item correto) 
 

 

SUDESTE NORTESTE 

Sudeste:  ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

Nordeste:  _____________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 Há, ainda, outras duas regiões. 10. 

a)  A região Centro-Oeste é pouco povoada.  

Complete a cruzadinha com fatos importantes dessa Região. (1,8 – 0,3 cada item correto) 

 

  
 

 
 C 

     

a. Cidade onde se concentram as 
indústrias da Região. 

 

b. Parque Nacional que abrange 
parte de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. 

 

c. Na pecuária, é o rebanho de 
maior destaque. 

 

d. Minério presente, principalmente, 
no estado de Mato Grosso. 

 

e. Vegetação predominante na 
região Centro-Oeste. 

 

f. Cidade que, ao ser construída, 
ajudou no desenvolvimento da 
Região. 

  
 

 
 E     

 

a→     N     
 

 
b→    T     

 

  
 

 
 R     

 

  
 c→  O     

 

  
 

 
 -     

 

 
d→    O     

 

  
 e→  E     

 

 
f→  

 
 S     

 

  
 

 
 T 

     

  
 

 
 E 
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b)  A maior região do País é a região Norte. Lá está situada a grande floresta Amazônica com suas riquezas. 

 

 
 

Considerando o texto acima, explique a importância de Chico Mendes para a região Norte. (0,5) 

 

 

 

Além da borracha, escreva o nome de outro principal produto do extrativismo vegetal. (0,2) 

 
 

Por que o crescimento da pecuária e da agricultura não está sendo favorável para a floresta Amazônica? (0,5) 

 

 

 

 

 

Na região Norte, encontra-se a maior bacia hidrográfica das Américas e o maior rio do mundo, o rio Amazonas. 
Outro rio importante da região é o Tocantins que abriga a maior usina hidrelétrica da região, a Usina de 
Tucuruí. (0,5 – 0,25 cada item correto) 

Escreva dois exemplos da importância dos rios para a população. 

�   _____________________________________________________________________________________________________________________  

�   _____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 
 

A diferença nos enriquece; 

O respeito nos une. 

 

Defensor da Amazônia 
Conheça a Casa de Chico Mendes e saiba mais sobre esse  

ativista ambiental 
Você já ouviu falar de Chico Mendes? Ele trabalhava como seringueiro, um 

profissional que extrai látex – substância usada para fazer borracha – de uma árvore 

chamada seringueira. Durante muito tempo, Chico Mendes lutou contra o 

desmatamento da floresta Amazônica, e hoje suas memórias estão guardadas na Casa 

de Chico Mendes, lugar onde o ativista ambiental passou os últimos anos da vida. [...] 

Perto da casa, é possível, também, visitar um centro de memórias com uma exposição 

sobre a vida de Chico Mendes e um memorial aos seringueiros, que expõe 

instrumentos usados por esses profissionais. Imperdível! 
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/defensor-da-amazonia/ 


