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QUESTÃO 1                                                                                             1,0 PONTO 
 
Complete o quadro a seguir.  
 
FASE ÉPOCA CAPITALISMO CARACTERÍSTICAS 

1ª Século XV e 
XVI Comercial 

 
Fase ficou marcada pela expansão 
marítima comercial e também 
colonial, com a formação de colônias 
europeias em várias partes do 
mundo, com destaque para as 
Américas e também para o 
continente africano. 
 

2ª 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
3ª 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

4ª 

 
 
 
 
 
 

  



QUESTÃO 2                                                                                             1,0 PONTO 

Com os avanços técnicos, o capitalismo reinventou-se e passou a viver naquilo que 
muitos autores consideram como a sua era informacional, marcada pela evolução 
tecnológica que se materializou, principalmente, nos meios de transporte e 
comunicação. Essa transformação gerou uma profunda modificação na forma como 
se produz o espaço geográfico. 

O principal motor técnico e histórico que permitiu a formação do Capitalismo 
Informacional foi: 

a) a globalização 

b) o fim do mercado financeiro 

c) a revolução na publicidade 

d) a invenção da biotecnologia 

e) a terceira revolução industrial 
 
QUESTÃO 3                                                                                             1,0 PONTO 
 
Responda as questões abaixo sobre a ocupação do norte, mais especificamente da 
região Amazônica.  
 

a) Qual foi o primeiro surto migratório para o norte do Brasil, em direção a 
Amazônia? 
 
 
 

b)  O que motivou as pessoas a migrarem?  
 
_____________________________________________________________ 
 
 

c) Qual parte do Brasil que levou mais pessoas para o norte nessa época? 
 
_____________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 4                                                                                             1,0 PONTO 
 
Responda. O que significa 
 
 

a) Truste:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 



 
b) Holding:______________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
c) Cartel: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
 
QUESTÃO 5                                                                                             1,0 PONTO 
 
O Sudeste brasileiro é a região mais urbanizada e possui a maior concentração 
industrial do país.  
 
Explique os fatores que proporcionaram esse desenvolvimento industrial nos 
estados do Sudeste. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

QUESTÃO 6                                                                                             1,0 PONTO 
 
 
A Região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço 
geográfico, como... 

a) Agreste, zona localizada entre a Zona da Mata e o meio norte, que é uma área 
de transição com elevada densidade demográfica e grande urbanização. 

b) A Zona da Mata que apresenta devastação florestal, entretanto, o intenso 
reflorestamento impede a degradação da floresta original. 

c) O Sertão, área pobre, seca, tem baixas densidades demográficas, mas com 
intensa mecanização na agricultura, que é sua principal atividade. 

d) A faixa litorânea, área mais importante da região, onde estão os principais 
centros urbanos, aglomerados industriais e zonas portuárias. 

e) Meio-norte que engloba Maranhão e Piauí, área de latifúndios, pastagens 
naturais e intensa atividade agrícola. 



QUESTÃO 7                                                                                             1,0 PONTO 
 
O rio São Francisco sempre desempenhou um papel relevante no cenário da 
conquista do interior do Brasil. Em 1813, José Hipólito da Costa, no jornal Correio 
Brasiliense, destacou em seu artigo a importância da construção de uma cidade 
central para a sede da Corte portuguesa, as margens do rio São Francisco, que, 
em suas palavras, afirmou ser um sítio ameno, fértil e regado por um rio navegável. 
Esta ideia foi retomada por José Bonifácio, em 1823. Ao Velho Chico foi atribuido, a 
partir de 1840, o papel de elemento unificador do pais, numa iniciativa de 
escravocratas e políticos que lutavam pela centralização monárquica, com apoio 
dos representantes das províncias banhadas pelo São Francisco. 
(Vanessa Maria Brasil. Um rio, uma nação. Nossa História, ano 2, n° 18, 2005. 
Adaptado.) 
Analise as afirmações. 

I. Os climas predominantes na bacia do São Francisco são o tropical, o tropical 
semiárido e o tropical úmido. 
II. O rio São Francisco nasce em Minas Gerais e banha os estados da Bahia, 
Pernambuco, Sergipe e Alagoas, desaguando no Oceano Atlântico. 
III. A unidade de relevo presente na maior parte da bacia é a Depressão Sertaneja 
do São Francisco. 
IV. A bacia hidrográfica esta inserida totalmente na macrorregião geoeconômica do 
Norte. 
V. O tipo de cobertura vegetal predominante é a floresta tropical, que atualmente 
apresenta forte presença humana. 

As afirmativas que melhor descrevem as características geográficas da bacia do rio 
São Francisco são, apenas, 

a) I e V 

b) III e IV 

c) IV e V 

d) I, II e III 

e) II, IV e V 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 8                                                                                             1,0 PONTO 
 
Ao longo da história do Brasil várias políticas públicas foram desenvolvidas para o 
povoamento e desenvolvimento econômico da porção oeste do território nacional. 
Descreva sobre esse processo e o consequente aumento populacional na região 
Centro-Oeste. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 9                                                                                             1,0 PONTO 
 
O Sul do Brasil, apesar de ocupar a menor extensão territorial entre as regiões 
brasileiras, é segunda região economicamente mais rica do país, mostrando-se 
inferior apenas ao Sudeste. Apresenta uma economia dinâmica e com o uso de 
tecnologia nos diferentes setores. Caracterize as principais atividades econômicas 
desenvolvidas na região Sul. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

QUESTÃO 10                                                                                           1,0 PONTO 
 
Em relação ao povoamento e à ocupação da terra na região Sul do Brasil, 
podemos afirmar: 

a) A campanha foi ocupada já no século XX pelos descendentes dos imigrantes 
alemães e italianos, que se dedicaram à pecuária extensiva em grandes 
propriedades. 

b) A região da encosta do Rio Grande do Sul, coberta por matas, foi ocupada por 
imigrantes alemães e italianos, estabelecidos em pequenas e médias propriedades 
policultoras. 

c) O norte do Paraná teve seu povoamento iniciado no século XIX por imigrantes 
oriundos do Nordeste para trabalharem nas grandes propriedades agrícolas 
dedicadas ao plantio da soja. 

d) O oeste de Santa Catarina é uma área de ocupação antiga, feita por luso-
brasileiros, em áreas de floresta tropical, que se dedicaram ao cultivo do café em 
grandes propriedades. 

e) O planalto Paranaense foi ocupado, no século passado, por imigrantes 
japoneses, que se dedicaram à agricultura em grandes propriedades, cultivando 
principalmente cana-de- açúcar. 
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