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Caro(a) Aluno(a) do Sétimo ano A do Ensino Fundamental, seja bem-vindo(a)! 

 

Espero que esteja bem e com SAÚDE! 

O que achou das divisões regionais do nosso Brasil? 

Alguma chamou mais sua atenção? Qual? Por que? 

Ficaram dúvidas? Entra em contato comigo! E-mail: jaicosta.se@gmail.com 

 

Infelizmente nosso chat não funcionou ontem (19/05), não foi? 

Vi online: Laura, Paulo, Luis Fernando, Millena, Ana Cecília, Thauã, Bruno, Laura, Manoel 

e David. 

Infelizmente, apesar de ter enviado várias mensagens, não consegui receber nenhuma e nem 

saber se vocês receberam. 

 

Vocês conseguiam visualizar? Conseguiam ver os demais? Recebiam minhas mensagens? 

Tentaram enviar alguma? 

 

Voltando ao conteúdo da atividade anterior, qual a melhor forma, ao seu olhar, de analisar as 

regiões brasileiras?  

Pelas regiões geográficas ou pelos complexos geoeconômicos? 

Qual a principal diferença entre essas duas regionalizações? 

 

Vamos praticar o conhecimento da teoria vista na última atividade? 

 

Vamos tentar responder sem procurar a resposta pronta na internet, certo? 

O objetivo das questões é apenas verificar o quanto você conseguiu absorver o conhecimento. 

 

01. Quais são as macrorregiões  do Brasil conforme a regionalização geoeconômica? 

 

02. Quais os critérios adotados para estabelecer a regionalização geoeconômica do território 

brasileiro? 
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03. A divisão regional do Brasil, de acordo com a regionalização geoeconômica, não obedece aos 

limites estaduais, ou seja, um mesmo estado pode pertencer a mais de uma macrorregião. Nesse 

contexto, aponte os estados integrantes de cada macrorregião geoeconômica. 

 

04. As regiões geoeconômicas do Brasil apresentam grandes diferenças econômicas, sociais, 

culturais, entre outros aspectos. Aponte as principais características econômicas de cada região 

geoeconômica. 

 

05. No complexo regional do Nordeste há uma grande diferenciação de características físicas, fato 

que resultou numa divisão dentro dessa região, conhecida como as sub-regiões do Nordeste, que 

são: 

a) Meio-Norte, Sertão, Zona da Mata, Agreste. 

b) Caatinga, Zona da Mata, Agreste, Sertão. 

c) Meio-Norte, Litorânea, Zona da Mata, Agreste. 

d) Amazônica, Sertão, Agreste, Litorânea. 

e) Litorânea, Meio-Norte, Sertão, Caatinga. 

 

06. Com relação ao Centro-Sul, uma das regiões geoeconômicas do Brasil, assinale o que for 

correto. 

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) As práticas mais modernas da agropecuária encontram-se nessa região, especialmente no 

interior de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

c) É a região mais povoada, urbanizada e industrializada do país, representada pelas importantes 

áreas industrializadas da Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte e 

Grande Porto Alegre. 

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

Amazônia. 

e) Aí se registram as mais constantes lutas pela posse de terras envolvendo posseiros, indígenas, 

grileiros, empresas e até o Estado. 

 

07. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as 

regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato de ela não 

obedecer aos limites territoriais das unidades federativas do país, pois 

a) a preocupação do elaborador eram os limites naturais do país. 

b) as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. 

c) foi realizada a partir de dados historiográficos da ocupação populacional. 

d) as divisões regionais não eram muito bem definidas na época de sua elaboração. 

e) os limites dos estados impediam uma análise integral do território 

 

08. A principal característica socioeconômica que difere o Complexo Regional da Amazônia das 

demais regiões geoeconômicas brasileiras é: 

a) a concentração das atividades no setor primário, com destaque para o extrativismo. 

b) o intensivo adensamento demográfico na segunda metade do século XX. 

c) a presença da Zona Franca de Manaus, um importante polo industrial. 

d) a existência de áreas comerciais de integração com os países ao norte. 

e) a maior ocupação militar em razão da necessidade de preservação ambiental. 
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09. A respeito do Complexo Regional do Centro-Sul, assinale o que for INCORRETO: 

a) a região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão de sua avançada 

industrialização e pela acelerada urbanização. 

b) a modernização do campo permitiu que essa região liderasse a produtividade agrícola brasileira. 

c) por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda a sua extensão de 

forma coordenada. 

d) o Centro-Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade de habitantes 

residentes em propriedades rurais. 

 

10. O Brasil está dividido em três regiões geoeconômicas que refletem as diferentes formas de 

ocupação humana ao longo do tempo histórico: Nordeste, Centro-Sul e Amazônica. Analise os 

aspectos que caracterizam essas regiões: 

I. O Nordeste é a principal área de refluxo (saída) de pessoas nas migrações internas do país. 

II. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do país. 

III. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. 

IV. A região nordestina apresenta muitas marcas da colonização e, por praticamente três séculos, 

foi a região mais rica do Brasil. 

Está correto o contido em 

a) I e II, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

 

 

Caso tenha dúvidas, espero você no chat do dia 26/05. 

 

Caso prefira falar antes, pode enviar um e-mail para: jaicosta.se@gmail.com 

 

Até breve! Conte sempre comigo! 
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