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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

1) Imagine que seja possível você fazer uma viagem, em linha reta, partindo do Arroio Chuí (RS) e indo até
o extremo norte do país, na nascente do rio Ailã (RR), conforme indica o mapa a seguir.

a) De acordo com a regionalização do IBGE, por quais regiões brasileiras você passaria, seguindo do Rio
Grande do Sul até Roraima?
b) E de acordo com as regiões geoeconômicas?

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
2) Observe os mapas a seguir. Eles apresentam regionalizações diferentes do espaço brasileiro. Complete o
quadro com as características de cada uma delas.

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Título
Critério de
regionalização
Nomes das regiões

3) Na divisão do Brasil em “quatro brasis”, que estados compreendem a região concentrada?
4) Observe o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros:
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
Os números 1 e 2 indicados no mapa representam, respectivamente, os domínios:
a) do semiárido e da mata atlântica
b) da caatinga e dos mares de morro
c) do sertão e das paisagens litorâneas
d) do agreste e da mata tropical
e) do polígono das secas e da zona da mata

5) No Centro-Sul, localiza-se o Distrito Federal, que abriga Brasília, a capital do país. Diferente das grandes
cidades brasileiras, que começaram como pequenas vilas em virtude de alguma atividade econômica,
Brasília foi planejada. Em sua construção, foram levados aspectos como sua função e suas características
naturais.
A) Relacione a construção de Brasília com o povoamento da região central do Centro-Sul do país.
B) Quanto à migração, mencione as mudanças sociais acarretadas pela construção de Brasília.

6) Quais foram os principais grupos imigrantes responsáveis pela ocupação da Região Centro-Sul?
7) Relevo, continentalidade e latitude são alguns dos fatores que determinam a diversidade climática do
Centro-Sul. Cite os climas dessa região e registre as diferenças entre eles.

8) Leia o climograma e descreva as características anuais do clima da cidade de Porto Alegre.

9) A imagem a seguir mostra um movimento de solo em uma estrada na Costa Rica. Esse fenômeno é muito

comum nas áreas serranas do Brasil e especialmente frequente no Centro-Sul. Observe-a e responda às
questões.

A) Que aspecto climático favorece a ocorrência de movimentos de solo e rocha?
B) Quais as principais consequências desse fenômeno para os moradores das grandes cidades?
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10)Observe o mapa a seguir. Nele estão representadas as áreas-alvo de alerta de desmatamento pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no período de janeiro a agosto de 2013.

A) Identifique as áreas onde houve mais desmatamento na Amazônia.
B) Quais são as principais consequências do desmatamento da Floresta Amazônica?

11)Que recursos vegetais se destacam na economia da Amazônia?
12)A área ocupada pela Floresta Amazônica ultrapassa os limites territoriais do Brasil. Em quais outros países
ela também está presente?

13)Assinale nos quadros a numeração correta conforme as atividades econômicas da Amazônia.

14)A Região Norte concentra aproximadamente 68% de todo o recurso hídrico do Brasil e contém a maior
bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Além da utilidade de recurso hídrico, quais são as
outras funções da hidrografia da região?
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15)Analise a tabela e responda às questões a seguir.

a) Qual é a porcentagem de ocupação das propriedades com até 10 hectares? Qual a porcentagem do
número de estabelecimentos dessas propriedades?
b) Qual é a área total ocupada por propriedades com mais de 1000 hectares? Qual a porcentagem do
número de estabelecimentos dessas propriedades?
c) Com base nesses dados, o que é possível concluir sobre a estrutura fundiária brasileira?

16)Leia os trechos abaixo e identifique alguns fatores que levaram à ocupação da Amazônia.

a) Os religiosos eram responsáveis pela catequização dos indígenas e por ampliar a extração das drogas do
sertão, como cravo, canela, cacau, ervas medicinais, urucum, anis, baunilha etc.
b) Os seringais amazônicos atraíram dezenas de milhares de imigrantes, sobretudo os nordestinos, para a
coleta do látex. Entre 1890 e 1910, a produção de borracha da Amazônia corresponde a mais de 40% do
total mundial.
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