
 

1) Considere o mapa apresentado a seguir e responda  
 

A divisão do Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro Sul, como 
se apresenta no mapa, utiliza um critério: 
 
a) natural, que apresenta problemas porque ignora totalmente 
as fronteiras políticas, o que impede a comparação de 
estatísticas de diferentes anos. 

b) natural, que ignora as diferentes realidades socioeconômicas 
e as áreas de paisagens naturais transicionais. 

c) político, que conserva os limites de alguns Estados, no 
entanto, ignora os de outros. 

d) geoeconômico, que associa limites não fixos, naturais e 
socioeconômicos, mas inclui realidades muito diferentes em 
cada uma das regiões. 

 
Legenda: 

1-Amazônia. 
2-Nordeste. 
3-Centro-Sul. 

 
2) Leia as informações a seguir. 
 
“No final do século XIX o desenvolvimento industrial no Brasil teve início com os cafeicultores, que passaram 

a investir parte de seus lucros nas indústrias, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro”. 

A partir das informações, podemos concluir que o processo de produção industrial do Brasil teve como 
destaque: 
 
a) a produção de produtos de bens de consumo não duráveis que procurou atender às necessidades básicas 
da população 

b) a produção industrial voltada apenas para o mercado interno do Sudeste, exigindo produtos com 
tecnologias de ponta, cada vez mais sofisticados. 

c) a produção industrial concentrada no sudeste e Sul, fundamentalmente no eixo Rio/São Paulo, sendo 
favorecida pela concentração de capital na região. 

d) a substituição da força de produção rural/urbana, que passou a ser especializada com a introdução da 
robótica. 

 
3) Assinale a alternativa que contém somente características da região Centro-Sul do Brasil: 
 
a) Representa a região de ocupação mais antiga do país, sendo que durante três séculos foi a região mais 
rica e povoada do país, tendo a cana-de-açúcar como a principal riqueza do Brasil Colônia. 

b) Região com menor número de imigrantes 

c) É a região  mais povoada, urbanizada e industrializada do país, representada pelas importantes áreas 
industrializadas de São Paulo,  Rio de Janeiro,  Belo Horizonte e  Porto Alegre 

d) É a maior das três regiões geoeconômicas em extensão, seguida pelo Nordeste e pela Amazônia. 



 
 
4) A desertificação consiste na transformação de áreas férteis em desertos, e no Brasil, uma grande área está 
sujeita a esse fenômeno. Descreva as principais causas da desertificação. 
________________________________________________________________________________________ 

 
5) Relacione as colunas 
 
(a) Clima Tropical (        ) Abrange as regiões do Paraná, Santa Catarina                                                                       

e Rio Grande do Sul, e um pequeno trecho de São Paulo. 
Possuem as quatro estações do ano bem definidas e sua 
vegetação é a mata de Araucária. 

(b) Clima Subtropical 
 
 
 

(        ) É quente e úmido e sua vegetação original é a Mata 
Atlântica. 

(c) Clima Tropical Úmido 
 
 
 

(        ) Sua vegetação original é o Cerrado e abrange as regiões do 
Mato Grosso do sul, Goiás, Minas Gerais e Oeste de São 
Paulo. 

6)  Leias as frases abaixo, coloque F quando a frase for falsa e V quando verdadeira e depois MARQUE a 
opção que contém a sequência correta. 
 
(          )   a) O Espigão-Mestre é o divisor de águas entre os rios que correm para a Bacia do Tocantins-
Araguaia a oeste e a leste, para os rios que correm para a bacia do São Francisco. 
(          )   b) No Sul do Brasil, entre os séculos XVII e XVIII, os portugueses encontraram ouro e diamante 
dando início ao período da mineração. 
(          )   c) As práticas mais modernas da agropecuária encontram-se no complexo regional do Centro-Sul, 
no entanto, estão localizadas principalmente no Mato Grosso do Sul. 
(          )   d) Atualmente os produtos agrícolas mais importantes da região Centro-Sul são o café, a cana de 
açúcar, a soja e a laranja. 
 
A sequência correta é: 
(A) V; F; F; V               (B) F; V; F; F                 (C) F; V; V; F                   (D) V; F; F; V 
 
7) “O geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs, em 1967, a divisão regional do Brasil em três regiões 

geoeconômicas ou complexos regionais (...)Essa divisão regional tem por base as características 

geoeconômicas e a formação histórico-econômica do Brasil (...)” 

(ADAS, Melhem. Geografia: o Brasil e suas regiões geoeconômicas. São Paulo, Moderna, 1996). 
 

Aos complexos regionais do Nordeste e do Centro-Sul, podem-se atribuir, respectivamente, as seguintes 
características: 
a) industrializado – baixa densidade demográfica. 
b)  agricultura  de subsistência  – predomínio de população rural. 
c)  pequenas propriedades rurais – industrialização tradicional  
d) colonizado através da economia açucareira – o mais industrializado e urbanizado. 
 
 
Leia o texto abaixo com atenção para responder a perguntas 8. 
 
O processo de industrialização do Centro-Sul 

 
     “O desenvolvimento da atividade industrial no Brasil, durante o século XX, teve maior expressão na região 

Centro-Sul, notadamente nos estados que forma a região Sudeste (IBGE). A origem da industrialização dessa 

região está ligada à economia cafeeira. 



     No final do século XIX e no início do século XX, a cafeicultura era a principal atividade econômica da 

região Sudeste, e também do Brasil. As lavouras de café ocupavam boa parte das terras cultiváveis dos 

estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, além das porções leste e sudeste de Minas gerais. 

     Por volta de 1930, os cafeicultores passaram a ter dificuldades para continuar exportando o café 

produzido. Por isso, muitos recursos antes aplicados nesse tipo de cultivo agrícola passaram a ser 

empregados em outras atividades, principalmente na criação de indústrias. Dessa maneira, tornou-se mais 

diversificada a produção industrial, até então restrita aos setores têxtil, alimentício e de outros bens de 

consumo, como velas e sabão. 

     Vários outros fatores, também ligados à cafeicultura, estimularam os investimentos na atividade industrial 

na região, como por exemplo: 

     A formação de um grande mercado consumidor na região devido, principalmente, ao grande número de 

trabalhadores empregados nas lavouras de café; 

    A presença de uma ampla rede de transportes formada, basicamente, pelas ferrovias, construídas para 

escoar a produção de café, e também pelos portos, de onde esse produto era exportado; 

    A existência de numerosa mão-de-obra, constituída por muitos imigrantes europeus que trabalhavam na 

cafeicultura, sendo que alguns já possuíam experiência no trabalho industrial, adquirida em seus países de 

origem.” 

 

8) Qual é a relação entre cafeicultura e industrialização? 
 
a) As dificuldades em exportar o café fizeram com que os fazendeiros passassem a investir em outras 
atividades, principalmente na atividade industrial. 

b) Foi graças ao processo de industrialização que a cafeicultura se tornou o principal produto de exportação 
brasileiro. 

c) O processo de industrialização brasileiro foi tardio em função do café ser o principal produtode exportação. 

d) Não existe nenhuma relação entre a industrialização brasileira e a cafeicultura, tendo em vista que são 
atividades econômicas que se desenvolveram de forma independente uma da outra. 

 
9) “[As matas tropicais] foram substituídas  em um primeiro momento, pela agricultura  de cana-de-açúcar, no 
Nordeste, e do café, no Sul. Ao longo da história, a floresta foi sendo devastada também pela urbanização e 
industrialização, que exigiram a extração de madeiras de  extensas áreas .”  

    
 

Como é denominada a mata tropical a que se refere o texto? Qual o estado atual da mata retratada? 
________________________________________________________________________________________ 

 
10) O Pantanal Mato-Grossense tem um histórico de ocupação humana de pouco mais de 200 anos, 
existindo, na atualidade, como um dos maiores centros de pecuária  do país. Uma  característica importante 
desse bioma é a sazonalidade, em que se alternam um período de chuvas intensas e uma estiagem que se 
estende por vários meses ao longo do ano. Explique alguns fenômenos originados pelas cheias e pela 
estiagem do Pantanal. 
________________________________________________________________________________________ 


