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1. OS QUATRO BRASIS 
Poderíamos, grosseiramente, reconhecer a existência de quatro Brasis, ou seja, regiões 
específicas dentro do país. Num desses Brasis, verifica-se a implantação mais consolidada 
dos dados da ciência, da técnica e da informação. Além de uma urbanização importante, 
com um padrão de consumo das empresas e das famílias mais intenso. Nele se produzem 
novíssimas formas técnicas e política e à informação em suas diferentes modalidades. 
 
A descrição dos aspectos geográficos mencionados individualiza o complexo regional 
denominado: 
 
a) Centro-Sul. 
b) Concentrada 
c) Amazônia. 
d) Nordeste. 

 
2.  Com base na figura seguinte, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) A figura destaca as três macrorregiões naturais do Brasil, 
essa é a divisão oficial dessa época segundo o IBGE (1960), 
que dividiu o país em Amazônia, Nordeste e Centro Sul. 
b) A Amazônia corresponde à região Norte, incluindo os 
estados de Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, visando as 
divisões de cada estado sem ultrapassar seus limites 
territoriais, como mostra a imagem. 
c) A região Nordeste do país compreende 09 estados 
brasileiros, uma região que apresenta os melhores índices 
econômicos do país. 
d) A figura representa as três grandes regiões 
geoeconômicas, ou complexos regionais, que obedecem a 
critérios ligados aos aspectos econômicos e ao processo 

de formação do território brasileiro.  
 
 
3. As figuras abaixo representam diferentes formas de regionalizar o espaço geográfico 
brasileiro. 
 

 
As figuras I, II e III correspondem, respectivamente: 
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a) À divisão oficial segundo o IBGE, à divisão oficial de planejamento e aos domínios 
morfoclimáticos. 
b) À divisão oficial de planejamento, à divisão oficial segundo o IBGE e à regionalização 
geoeconômica. 
c) Aos domínios morfoclimáticos, à divisão estadual e à divisão oficial segundo o IBGE. 
d) À regionalização geoeconômica, à divisão oficial segundo o IBGE e aos domínios 
morfoclimáticos. 
 
4. No final da década de 1990, foi proposta uma nova regionalização para o país, conforme 
se pode observar abaixo. 
 

 
 

(Santos, Milton & Silveira, Maria Laura. O Brasil: 
Território e sociedade no início do século XXI. Rio 

de Janeiro: Record, 2001. p.308) 
 
Essa divisão regional foi realizada a partir de 
critérios: 
 
a) Morfoestruturais e climáticos. 
b) De planejamento estratégico. 
c) Da concentração de meios técnico-
científicos e de difusão de informações. 
d) Relacionados à biodiversidade. 
 

5.  O desmatamento é a atividade humana, que afeta diretamente as maiores áreas na parte 
florestada da Amazônia brasileira. A área desmatada é maior que a França. 

Philipe Fearnside 
  

Diversas mudanças ambientais, decorrentes do desmatamento referido pelo pesquisador, 
afetam negativamente os seres humanos na Amazônia. 
Sobre elas, analise os itens a seguir: 
  
I. Redução de ciclagem d’água. 
II. Perda da capacidade produtiva dos ecossistemas. 
III. Decréscimo das áreas de floresta. 
V. Extinção de animais. 
  
Estão CORRETOS: 
a) apenas II e V. 
b) apenas I, II e III. 
c) apenas II, III e V. 
d) I, II, III e V. 

6. Observe a figura ao lado.  
A figura ilustra o relevo característico da região da 
Serra da Mantiqueira, que abrange os Estados de 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre esse 
relevo é CORRETO afirmar que ele é formado por:  
 
a) Dobramentos modernos originados de processos 

geológicos recentes nos quais predominam o intemperismo físico. 
b) Rocha desgastada fundamentalmente pelo intemperismo físico resultante da ação dos homens. 
c) Morros arredondados denominados mares de morros e são bastante ocupados pelo 
homem. 
d) Montanhas nas quais os processos erosivos impedem a sedimentação da planície 
 



 
7.  Observe o mapa abaixo, sobre 
os domínios morfoclimáticos: 
  
Indique o número correspondente 
ao domínio morfoclimático: 
  
(        ) domínio da caatinga 
(        ) domínio do cerrado 
(        ) domínio das pradarias 
(        ) domínio amazônico 
(        ) domínio dos mares e morros 
(        ) domínio das araucárias 
(        ) faixas de transição 

  
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
  
a) 2–6–1–4–5–7–3 
b) 2–4–6–1–3–7–5 
c) 4–2–1–7–3–5–6 
d) 4–2–6–1–3–5–7 
 
8. O Brasil tem encontro marcado com a tragédia todos os anos na estação chuvosa e não 
há força terrestre que faça com que as autoridades e as pessoas se preparem para isso. 
Neste ano, o encontro foi na antes paradisíaca região serrana do Rio de Janeiro. Todos os 
anos, a natureza demonstra com fúria que as conquistas da civilização em muitas áreas são 
plantinhas frágeis que podem ser arrancadas pelas enchentes e pelos deslizamentos das 
encostas. 
  
O texto relaciona-se ao problema da destruição da paisagem no Sudeste, frequente em 
regiões com domínio de: 
a) Mar de Morros. 
b) Mata Atlântica do Norte. 
c) Matas dos Cocais. 
d) Chapadas cristalinas. 
 
 
9. As unidades de conservação sustentável é amplamente empregada para designar a 
preservação da natureza, com vistas à promoção de uma maior conscientização ambiental e 
preservação da sociedade. Esse termo designa, especificamente: 

a) A interrupção das práticas econômicas para garantir, primeiramente, a conservação dos 
elementos naturais. 

b) A manutenção do desenvolvimento econômico de modo a garantir a preservação da 
natureza e dos recursos naturais para as gerações futuras. 

c) A adoção de medidas de expansão das áreas naturais sobre as zonas de ocupação humana, de 
forma a reconstruir o império dos domínios da natureza. 

d) A ampliação das medidas social e educativa para o uso consciente da natureza, de modo a 
garantir, sobretudo, o desenvolvimento econômico e urbano. 
 
 
 
10. Leia: 
 
I. Impacto Ambiental deve ser entendido como o resultado de ações que modificam o 
ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes irreversíveis. 
 



II. O avanço dos projetos agropecuários causa desmatamento e queimadas, com graves 
consequências para a flora e a fauna, além de erosão no solo e assoreamento de rios em 
todos os domínios morfoclimáticos. 
 
III. As ações do homem sobre a sociedade hoje graças aos avanços das técnicas de 
exploração não geram grandes impactos sobre a natureza. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a I está correta 
b) Apenas a I e a II estão corretas 
c) Apenas a II e a III estão corretas 
d) Todas estão corretas 
 
11. Em se tratando de alguns conceitos básicos relacionados com as Unidades de 
Conservação do Brasil, assinale a afirmação CORRETA.  
 
a) Proteção integral requer a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas 
por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.  
 
b) As unidades de conservação, com objetivos de manejo e normas específicas, proporcionando os 
meios e as condições para que todos os objetivos de uma unidade possam ser alcançados ainda 
não foram aprovadas no Brasil apesar da necessidade de sua existência.  
 
c) O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da integral permite a exploração econômica 
no espaço de conservação.  
 
d) Parques intocáveis, estações ecológicas, e áreas de refúgio da vida silvestre compõem as 
Unidades de Uso Sustentável que não podem ser explorada de forma alguma pelo homem.  
 
12’’. A distribuição populacional não ocorre de forma homogênea. Esse fenômeno é 
constatado através das disparidades nos números de habitantes de diferentes continentes, 
países, regiões, estados e cidades. Indique a alternativa que corresponde ao país mais 
populoso do planeta. 
 
a) Estados Unidos. 
b) China. 
c) Índia. 
d) Brasil. 
 
13. A distribuição populacional no território brasileiro ocorre de forma irregular, sendo 
algumas regiões com muitos habitantes e outras com população pequena. A região 
brasileira mais populosa e povoada é: 

a) Nordeste. 
b) Sudeste. 
c) Sul. 
d) Norte. 
 
14. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se 
relaciona sua população total com a área do país obtém-se um número relativamente baixo. 
A essa relação da população x área, damos o nome de: 

a) Taxa de crescimento. 
b) Índice de desenvolvimento. 
c) Densidade demográfica. 
d) Taxa de natalidade 
 



 

 

15. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos 
para a compreensão da dinâmica populacional no que concerne ao seu: 

a) Nível de fecundidade e de mortalidade. 
b) Crescimento natural ou crescimento vegetativo. 
c) Crescimento absoluto ou crescimento das cidades. 
d) Índice de densidade demográfica 

 

16. A principal característica socioeconômica que difere o Complexo Regional da Amazônia 
das demais regiões geoeconômicas brasileiras é: 

 
a) A Região amazônica é a maior em extensão territorial e a mais povoada. 
b) A grande densidade demográfica da região e por ser a mais rica do país. 
c) A presença de uma grande densidade demográfica sendo a maior do país. . 
d) A existência de áreas sem ocupação, sendo a menos densamente povoada do país. 
 

17. 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. 
d) O Centro-Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade de 
habitantes. 
 
18. Observe a tirinha a seguir de Maurício de Souza: 

 

O desmatamento e o progresso 

Na tirinha, apresenta-se uma crítica à noção de progresso vinculada: 

a) À ideia de desenvolvimento sem levar em conta a sustentabilidade. 
b) Ao conceito de expansão florestal desordenada. 
c) À adoção continuada do reflorestamento progressivo. 
d) A ideia de desenvolvimento nas unidades de conservação integral.  
 

 

 



19. Mapa da devastação do domínio natural do Cerrado 

Disponível em: <Ispn.org>. Acesso em: 
26/09/2014. 

O mapa acima demonstra o processo de 
degradação do Cerrado até o ano de 2002, 
lembrando que tal processo manteve-se em 
ação nos anos seguintes. O principal fator 
responsável pela devastação desse 
importante domínio natural brasileiro é: 

a) A expansão das áreas agricultáveis e 
desmatamento. 
b) A criação de poucas reservas ambientais. 
c) A construção de Brasília no Planalto Central. 
d) A desertificação natural das áreas florestais. 
 

 
20. As imagens abaixo representam diversos biomas encontrados no território 
brasileiro.  Verifique-os e indique a alternativa que corresponde à Caatinga. 

 

 

 

 

http://www.ispn.org.br/o-cerrado/o-cerrado-esta-desaparecendo/

