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Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte da avaliação; 
 Não é permitido o uso de corretivo, rasuras acarretarão a anulação da questão; 
 Todo o trabalho deverá ser realizado em caneta preta ou azul; 
 O trabalho deverá ser realizado em folhas de papel almaço (com pauta) ou folhas A4; 
 As questões abertas devem ser resolvidas a caneta. Questões resolvidas a lápis, ainda que 

parcialmente, não dão direito a posteriores reclamações sobre a correção feita pelo professor. 
 Construa respostas completas e coerentes; 
 O trabalho deverá ser entregue em ordem, limpo, sem dobras ou partes amassadas; 
 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido seguidas; 
 As questões que pedem o uso de lápis de cor só serão corrigidas se esses forem utilizados. 

 

 

01)  Explique a diversidade natural brasileira. 

02)  Explique a diversidade cultural brasileira. 

03)  Explique a diversidade demográfica brasileira. 

04) Quais são as potencialidades econômica do Brasil? 

05)  Cite três marcas de religiosidade visíveis na paisagem brasileira. 

06)  Por que a localização do Brasil e a extensão de seu território aumentam as 
potencialidades de exploração econômica de seus recursos? 

07)  O Brasil é um país reconhecido por suas belezas e riquezas naturais, que 
são exploradas economicamente.  

a) Cite atividade econômicas que se baseiam na exploração desses 
recursos. 



b) Quais dessas atividades podem contribuir para a preservação da 
natureza? E para sua devastação? Explique. 

08)  Qual a relação existente entre a localização do Brasil no mundo e as 
características climáticas do país? 

09)  Observe o mapa político da América do Sul ( Pg. 11 do seu livro) e diga 
quais são os países que fazem fronteira com o Brasil e quais não fazem. 

10)  De que maneira as características culturais influenciam na produção de 
paisagens? Dê exemplos. 

11)  Qual foi a primeira divisão político-administrativa implantada no Brasil 
colonial? Explique. 

12)  Quais foram as atividades econômicas desenvolvidas na colônia e 
responsáveis pelo povoamento do interior? Como isso aconteceu? 

13)  Qual foi a atividade econômica que impulsionou o desenvolvimento urbano-
industrial do Brasil? Como isso aconteceu? 

14)  Durante a segunda metade do século XX, medidas governamentais foram 
adotadas para promover a integração do território. Quais foram essas 
medidas? 

15)  Sobre a regionalização do Brasil responda: 

a) Regionalização do IBGE. 

b) Regionalização Geoeconômica. 

c) O que é regionalizar e quais critérios são levados em conta ao definirmos 
uma região. 

16)  Quais são os grupos formadores do povo brasileiro? Caracterize 
etnicamente a população brasileira. 

17)  Explique as principais causas da desigualdade socioeconômica entre a 
população branca e população de origem negra e indígena no Brasil. 

18)  O Brasil é um país populoso? Povoado? Justifique sua resposta. 

19)  O que é e como se calcula a densidade demográfica? 

20)  Por que dizemos que a população do Brasil é irregularmente distribuída? 
Apresente números. 

21)  Explique o que são vazios demográficos e dê exemplos de sua existência. 

22)  Explique o que é transição demográfica e suas fases. 



23)  Estabeleça uma relação entre o aumento da urbanização e a queda da 
fecundidade no Brasil. 

24)  Sobre a localização do Brasil no planeta analise com cuidado o mapa e 

responda de maneira CORRETA o que se pede: 

 

 

A) Em relação ao Meridiano de Greenwich o Brasil está localizado no hemisfério 

__________________________________________________________________ 

B) Em relação à linha do Equador, a maior parte do território brasileiro está 

localizado no hemisfério ______________________________________________ 

C) Em relação à linha do Equador, a menor parte do território brasileiro está 

localizado no hemisfério _______________________________________________ 

D) O território brasileiro é cortado pelo Trópico de  __________________________ 



 
25)  No mapa seguinte identifique com cinco cores diferentes as regiões 

brasileiras definidas pelo IBGE e depois preencha a legenda. 

OBS: Lembre-se das três cores que NÃO devemos utilizar para colorir mapas: 

Azul, marrom e preto. 

 

 

 

 

 

 


