
 

 

 

 

 

 

 

01-Identifique as regiões do Brasil no mapa. 

 

1- ___________________________ 

2- ___________________________ 

3- ___________________________ 

4- ___________________________ 

5- ___________________________ 

 

02-A Região do Brasil que possui a maior extensão territorial é: 

 
a) Norte 
b) Sul 

c) Nordeste 
d) Centro-Oeste 
e) Sudeste 

 

03-A Região brasileira mais populosa é a região Centro-Oeste.A afirmação é verdadeira ou falsa? 
Assinale com um X a alternativa correta. 

A afirmação é verdadeira ou falsa? Assinale com um X a alternativa correta. 

 ( A ) Verdadeira.   ( B ) Falsa. 
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 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe    nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

que sejam consideradas. 



04- Preencha as afirmativas a seguir com as respectivas regiões que as representam: 

 (S) Sul  (N) Norte  (SE) Sudeste  (CO) Centro-Oeste  (NE) Nordeste 

(  ) É composta por Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

(  ) Esta região faz fronteira com importantes países da América do Sul, como Uruguai, Argentina e 
Paraguai. 
(  ) Compõem esta região Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe. 
(  ) Região mais populosa e povoada do Brasil. 
(  ) Região brasileira que se localiza Brasília, a capital político-administrativa do nosso país. 

(  ) É composta por Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
05-A principal característica socioeconômica que difere o Complexo Regional da Amazônia das demais regiões 

geoeconômicas brasileiras é  a concentração das atividades no setor primário, com destaque para o 
extrativismo. 

A afirmação é verdadeira ou falsa? Assinale com um X a alternativa correta. 

( A ) Verdadeira.   ( B ) Falsa. 

06- Sobre a regionalização do Brasil, elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística),  marque a alternativa correta :   

a) O Brasil tem  seis regiões : região sul, região norte, região sudeste, região nordeste, região centro-oeste, 
Amazônia . 
b) O Brasil tem  quatro regiões : Amazônia ; Região Nordeste ; São Paulo ;  Rio de Janeiro . 

c) O Brasil tem cinco regiões : região sul, região norte, região sudeste, região nordeste, região centro-oeste 
. 
d) O Brasil tem cinco regiões :  região amazônica , região nordeste, região norte, região sudeste,  região 
central.  

e) O Brasil tem cinco regiões : região amazônica , região nordeste, região norte, região sudeste,  São Paulo 
. 
 

07- Considere o mapa abaixo: 

 

 
 

 
 Com relação às regiões brasileiras, analise as proposições: 

 
 
 



1- A região III apresenta grande atratividade turística, recebendo, cada vez mais, vôos fretados, 
provenientes principalmente da Europa e da Região Sudeste do Brasil e 

demonstrando, assim, que os investimentos aplicados no expansão hoteleira e na qualificação dos produtos 
oferecidos estão tendo retorno. 
2- As regiões IV e V, que possuem o maior contingente de imigrantes europeus do país, apresentam forte 

influência da fronteira agrícola no aumento populacional. 
3- A região I, apesar de ser a menor, apresenta o segundo maior parque industrial do Centro-Sul do país. 
4- Na região III está localizado o mais jovem estado brasileiro, criado pela Constituição de 1988, a partir 

da extinção dos Territórios Federais. 
 

 Estão corretas: 
 

a) 1 e 3 
b) 1 e 2 

c) 2 e 4 
d) Somente 1 
 

08-Por que é necessário estabelecer critérios para regionalizar um espaço. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

09-É possível regionalizar o Brasil  de inúmeras maneiras, por dois motivos, explique quais são eles. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10-Qual região do Brrasil corresponde a que estamos situados? Comente alguma característica 

populacional ou de vegetação da mesma. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


