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QUESTÃO Nº 1 

 

Essa é a região brasileira que possui o segundo maior contingente populacional do Brasil. Ainda que 

venha crescendo economicamente nas últimas décadas, boa parte de sua população enfrenta graves 

problemas sociais. Em algumas áreas dessa região, encontramos o clima tropical semiárido. 

 

O texto refere-se a qual região brasileira? 

 

 
QUESTÃO Nº 2 

Observe o mapa de divisão regional do Brasil: 

 

 

 

 Descreva o bioma e o clima da região apontada com o número 1. 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 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.  
 
  

In
st

ru
çõ

es
 In

stru
çõ

es 

ENSINO MÉDIO 

• AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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QUESTÃO Nº 3 

A narrativa a seguir reconstitui uma paisagem típica do Brasil: 

 "Criei-me nos mangues lamacentos do Capibaribe cujas águas fluindo diante dos meus olhos ávidos 

de criança, pareciam estar sempre a me contar uma longa história. O romance das longas aventuras 

de suas águas descendo pelas diferentes regiões do Nordeste: pelas terras cinzentas do sertão seco, 

onde nasceu meu pai e de onde emigrou na seca de 77 com toda a família, e pelas terras verdes dos 

canaviais da zona da mata, onde nasceu minha mãe, filha de senhor de engenho. Essa era a história 

que me sussurrava o rio com a linguagem doce de suas águas passando assustadas pelo mar de cinza 

do sertão, caudalosas pelo mar verde dos canaviais infindáveis e remansosas pelo mar de lama dos 

mangues, até cair nos braços do mar de mar. (...) Foi assim que eu vi e senti formigar dentro de mim, 

a terrível descoberta da fome. Da fome de uma população inteira escravizada à angústia de encontrar 

o que comer".  

(Josué de Castro, "Homens e Caranguejos", Ed. Brasiliense, p. 18-19, 1967).  

Descreva essa paisagem, a partir dos elementos contidos no texto.  

 

QUESTÃO Nº 4 

 

Leia a passagem da reportagem abaixo e responda: 

 Com termômetros abaixo de zero, frio castiga o Sul do País  

“A massa de ar frio que atinge o País castiga as cidades da região Sul nesta sexta-feira. A manhã 

foi marcada pelo frio de quase dez graus abaixo de zero na região serrana de Santa Catarina. Em 

Bom Jardim da Serra, os termômetros chegaram aos – 9,2°C por volta das 7 horas. Em Urupema, 

mais uma vez a manhã foi das mais geladas: – 8,4ºC foram registrados pela estação automática do 

Centro de Recursos Ambientais do estado. [...] A massa de ar polar trouxe também uma forte 

geada, que cobriu de gelo os pastos de toda a região. Pequenos lagos na região serrana 

amanheceram congelados.”  

Adaptado de Escandiuzzi, Fabrício; Carvalho, Joyce. Portal de notícias Terra, 08.ago.2012.  

Acesso em 29.ago.2012.  

Quais fatores do clima e do relevo atuam em boa parte do Sul do Brasil permitindo que ocorram 

temperaturas tão baixas na região durante o inverno? 

 
QUESTÃO Nº 5 

 

Por que, apesar de ter experimentado um grande desenvolvimento econômico, o Centro-Sul ainda 

apresenta um grande número de favelas, áreas desprovidas de serviços públicos básicos como tratamento 

de água e esgoto e coleta de lixo?  
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QUESTÃO Nº 6 

 

O desmatamento atual na Amazônia cresceu em relação a 2015. Metade da área devastada fica no 

estado do Pará, atingindo áreas privadas ou de posse, sendo ainda registrados focos em unidades 

de conservação, assentamentos de reforma agrária e terras indígenas. 

Imazon. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal, 2016. Adaptado. 

Cite duas atividades econômicas responsáveis por esse desmatamento. 

 

 
QUESTÃO Nº 7 

A borracha brasileira propiciou o desenvolvimento industrial de vários países, mas na Amazônia 

foi responsável apenas por um pequeno período faustoso, no qual, segundo se diz, “uma minoria 

chegou a acender charuto com dinheiro”. 

Caracterize o período conhecido como ‘’Ciclo da Borracha’’ na Amazônia. 

 

 
QUESTÃO Nº 8 

Área empresarial e industrial criada na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, cujo 

objetivo principal é atrair empresas e promover uma maior ocupação e integração territorial com 

a região Norte do país. Atualmente, existem mais de 500 empresas instaladas em seus domínios. 

O texto se refere a qual zona industrial da Amazônia? 

 

 
QUESTÃO Nº 9 

A região Nordeste do Brasil apresenta 1.554.257,0 quilômetros quadrados, essa área do território 

brasileiro apresenta grandes diferenças em aspectos como clima, vegetação, economia, entre outros. 

Nesse contexto, a região é dividida em quatro, processo conhecido como as sub-regiões do Nordeste. 

Essa divisão é composta por quais sub-regiões? 

 

 
QUESTÃO Nº 10 

A distribuição populacional no Nordeste ocorre de forma desigual, sendo que algumas sub-regiões são 

mais povoadas. Explique os fatores responsáveis por esse fenômeno. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm

