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1 - O desenvolvimento da economia das “Drogas do Sertão”, na bacia Amazônica, na segunda metade do
século XVII e início do século XVIII, está ligado
a) ao desempenho das missões religiosas, particularmente dos jesuítas, utilizando mão-de-obra indígena
a procura de medicamentos.
b) ao Tratado de Badajóz (1801), pelo qual Portugal perdeu alguns domínios no Oriente para a Holanda.
c) à falta de interesse da Inglaterra em distribuir o açúcar e o algodão brasileiros na Europa.
d) à concorrência das especiarias orientais comercializadas no mercado europeu pela Inglaterra e Holanda.
e) ao período da união das Coroas ibéricas, em que Portugal e Brasil ficaram subordinados aos reis
Habsburgos.
2 - A interiorização do povoamento no território brasileiro nos séculos XVII e XVIII decorreu:
a) do êxito da empresa agrícola que liberou mão-de-obra livre e escrava para a ocupação do interior.
b) do interesse português em ocupar o interior com a cana-de-açúcar.
c) da ampliação do quadro administrativo da metrópole.
d) da expansão das atividades econômicas, particularmente da pecuária e da mineração.
e) exclusivamente do estabelecimento de missões jesuíticas no interior da Colônia.
3 - Com Extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o Território brasileiro ocupa 48% do
subcontinente sul-americano. Sua grande dimensão e localização proporcionam fronteiras com quase
todos os países da América do Sul. Marque a alternativa que indica as duas únicas nações sul-americanas
que não fazem fronteira com o Brasil.
a) Argentina e Uruguai
b) Equador e Chile
c) Colômbia e Suriname
d) Chile e Panamá
e) Paraguai e Venezuela
5 - No século XIX, três outras atividades econômicas se tornaram "motores" da construção do espaço,
dentre essas atividades temos, exceto:
a) a cultura do cacau no sul da Bahia
b) a cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo
c) o Látex na Amazônia para a fabricação de borracha
d) a criação de animais silvestres para exportação
e) as alternativas A, B e C estão certas.
6 - Sobre as características territoriais do Brasil é correto afirmar que:
a) Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados, o Brasil é o segundo maior país sulamericano.
b) O território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico.
c) O Brasil está regionalizado em cinco grandes complexos regionais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte,
Sudeste e Sul.
d) A grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações da América do Sul

7 - Com aproximadamente 8.511.945 Km2, o território brasileiro se destaca pelas proporções continentais,
pela diversidade de paisagens climatobotânicas e pelo dinamismo econômico, entre outros fatores.
Sobre as características do território brasileiro, julgue os itens em (C) certo ou (E) errado:
( ) Brasil possui um território descontinuo, sendo o 5º maior país do mundo em terras descontínuas, ou
seja, terras agregadas, superando neste aspecto os Estados Unidos.
( ) Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador.
( ) Possui a maior parte do seu território no hemisfério meridional e encontra-se completamente inserido
no hemisfério ocidental, a oeste de Greenwich.
( ) Possui dentre as características do seu litoral grande quantidade de recortes litorâneos e pequena
exploração petrolífera oceânica.
8 - Tendo em vista a sua localização geográfica, o Brasil se apresenta como um país de clima tropical. Com
base na tropicalidade brasileira, julgue os itens em (C) certo ou (E) errado:
( ) O clima tropical do Brasil é consequência da sua localização em baixa latitude, ou seja, localizado entre
os trópicos.
( ) Todos os climas existentes no Brasil são controladas por massas de ar quentes e úmidas (equatoriais
e tropicais).
( ) O clima mais comum no Brasil é o clima tropical. Este, porém sofre algumas alterações como: tropical
semi-árido, tropical de altitude, além da presença do clima litorâneo úmido, do equatorial úmido e do
subtropical.
( ) Do ponto de vista da produção agrícola, a diversidade climática nos é vantajosa, pois assim o Brasil
conta com uma grande variedade de produtos agrícolas.
9 - Com relação à localização do Brasil, assinale a alternativa correta:
(
(
(
(

) Está situado na América do Sul, em sua porção ocidental, banhado a leste pelo oceano Pacífico.
) Está situado na América do Sul, totalmente no Hemisfério ocidental.
) O Brasil é cortado ao norte pelo trópico de Capricórnio e ao sul pelo Equador.
) Está situado totalmente no Hemisfério sul, portanto na zona de iluminação tropical.

10 - A formação do território brasileiro foi efetuada de acordo com os interesses internacionais e tem suas
raízes na expansão mercantil colonial européia.
Leia atentamente as afirmações seguintes.
I. O pau-brasil, que era abundante na costa brasileira, foi o primeiro alvo do saque aos recursos naturais e
da ocupação do espaço brasileiro pelos europeus.
II. A ocupação do litoral brasileiro foi feita para atender a demanda de produtos tropicais pelo mercado
europeu.
III. A partir de 1530, com o início do processo de colonização, foram introduzidos enormes plantations de
café e algodão, que caracterizaram de forma marcante o modo de apropriação de nossos recursos naturais
e a formação territorial brasileira.
IV. A partir do século XVII, desenvolveu-se o chamado ciclo do ouro, desencadeado pelos desbravadores
do sertão, com o objetivo não só de procurar minérios e pedras preciosas, mas também de ocupar o
território brasileiro.
V. Apesar dos interesses europeus pelos recursos naturais brasileiros, a política de formação do território
regeu-se por uma preocupação com a defesa dos interesses e das aspirações dos povos indígenas.
Estão corretas as afirmativas

a) III, IV e V.
b) II, IV e V.
c) I, IV e V.
d) I, II e IV.
e) I, II e III.
11 – observe a imagem a seguir e considere as afirmações abaixo:

I. A permanência da concentração da população brasileira em uma faixa de, aproximadamente, 200 Km do
litoral, reafirma a tendência herdada do período colonial.
II. Nas últimas décadas do século XX, o avanço do processo de urbanização brasileiro rumo ao interior do
país expressa uma maior integração do território por meio das redes de transporte e de telecomunicações
e da diversificação da economia.
III. A presença das montadoras de automóveis na região Centro Oeste, fruto dos planos de
desenvolvimento regional gestados no regime militar, explicam o aparecimento dos diversos núcleos
urbanos com mais de 500 mil habitantes na região.
IV. A geração de empregos circunscrita ao setor público determinou a presença dos diversos núcleos
urbanos com mais de 500 mil habitantes na região Nordeste.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV
12 - País de grandes dimensões e marcado por fortes contrastes socioeconômicos e naturais, o Brasil
tem na chamada “questão regional” uma conhecida fonte de tensão política. A respeito da “questão
regional” brasileira, marque V ou F:
01. Embora bastante antiga, a questão das disparidades regionais só veio a ser tratada com políticas
de desenvolvimento regional a partir dos anos 50, quando a integração econômica das várias
regiões e a intensificação do crescimento industrial no Sudeste, entre outros fatores, puseram em
evidência a pobreza relativa do Nordeste.

02. A “questão regional” manifesta-se nos vários tipos de discurso separatista, que ora apontam a
pobreza do Nordeste como fruto da exploração praticada pelas regiões mais desenvolvidas, ora
afirmam que a “periferia nacional” (sobretudo a região nordestina) é um ônus para o Centro-Sul.
03. Os desequilíbrios regionais só serão eliminados quando os órgãos de planejamento regional da
União lograrem efetivamente industrializar o conjunto do território nacional, a exemplo do que ocorre
nos países mais industrializados do mundo, onde não existem disparidades entre regiões.
04. Desenvolver as regiões ditas “atrasadas” é necessário porque a migração de pessoas pobres para
as cidades do Centro-Sul diminui o ritmo de crescimento econômico nessa região, já que os
imigrantes, por não conseguirem emprego, não geram riqueza, não aumentam a arrecadação de
impostos e oneram os gastos com serviços públicos na região.
05. A região Centro-Sul é a mais desenvolvida do país, mas abriga vários “bolsões de pobreza”, como
a porção meridional do Rio Grande do Sul, o Vale do Jequitinhonha, a Baixada Fluminense, o Vale
do Ribeira e a Microrregião Geográfica de Cerro Azul, no Paraná.
13 - O mapa do Brasil abaixo apresenta os três grandes complexos econômicos regionais, embora a
organização espacial brasileira venha sofrendo grandes alterações ao longo das últimas décadas.

Fonte: SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia para o ensino médio: geografia geral
e
do Brasil: volume único. - São Paulo: Scipione, 2002. (adaptado)
Sobre esses três complexos econômicos e as mudanças neles impressas, é correto afirmar:
a) A Amazônia, área indicada pelo número 2, é a macrorregião mais dinâmica, e sua economia
diversificada apresenta a maior concentração de indústrias do país e a mais densa rede de serviços,
comunicações e transportes.
b) O nordeste, região assinalada pelo número 3, vem sendo ocupada de forma desordenada devido à
expansão das fronteiras agropecuárias, ao garimpo e à extração de madeiras e minérios.
c) O Centro Sul, representado pelo número 1, é a região em que a concentração de terras, aliada ao
domínio político das elites, constituem os principais fatores responsáveis pelas desigualdades
sociais dessa porção do território nacional.
d) Os contornos regionais são dinâmicos, em razão do desenvolvimento das atividades econômicas,
cujos reflexos se fazem sentir em novas áreas do país, através de investimentos que melhoram a
infra-estrutura de áreas antes isoladas.
e) A divisão regional dos complexos econômicos prioriza os aspectos naturais determinantes, como é
o caso dos domínios morfoclimáticos da Amazônia, dos Cerrados, da Caatinga, dentre outros.

