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EXERCÍCIOS PARA ESTUDO  
1. Por que o Brasil é um país tão diverso sob o ponto de vista de sua população? 
 
2. Quais são os principais fatores que levaram diferentes etnias a ocupar o território brasileiro? 

 
3. Quais são os resultados para um determinado país ao ser ocupado com diferentes etnias? 

 
4. Quais são as possíveis dificuldades encontradas pelos povos imigrantes ao chegarem a um novo país? 

 
5. Qual a principal diferença entre a imigração africana e a imigração alemã no Brasil? 

 
6. Atualmente o Brasil possui uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes, mas há 

aproximadamente cem anos atrás esta população não chegava a 15 milhões de habitantes. Que fatores 
levaram ao acelerado aumento da população brasileira neste período? Ou quais foram os fatores que 
levaram ao rápido crescimento populacional no Brasil? 

 
7. Por que dizemos que o Brasil é um país populoso e ao mesmo tempo pouco povoado? 

 
8. Sabemos que a formação dos povos nativos do território brasileiro data de aproximadamente 8 mil anos 

e que somente há 514 anos o Brasil vivenciou a chegada de novas etnias vindas de outros continentes 
do mundo. Com base nisso, quais são os impactos para um determinado país que possui sua população 
nativa há tanto tempo se deparar com uma nova e diferente etnia? 

 
9. Marque as afirmações referentes ao território brasileiro que forem verdadeiras e justifique as falsas: 

a) Em relação à linha do Equador, o território brasileiro se localiza em sua grande parte no Hemisfério 
Meridional ou Sul. 

b) Quanto à sua posição em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está situado no Hemisfério 
Ocidental. 

c)  A maior parte do território brasileiro está situado na Zona Térmica Temperada do Sul. 
d)  O Brasil é o quarto maior país do mundo e o quinto mais populoso, com aproximadamente 200 

milhões de habitantes. 
e)  O Brasil é um país pouco populoso e muito povoado. 
f)  Como limites o Brasil possui a Leste Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 
g)  Na América do Sul, apenas Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil. 
h) O Brasil é um país populoso, por isso apresenta alta densidade demográfica. 
i) A distribuição de habitantes no Brasil é muito igualitária, motivo disso é que podemos observar 

grandes concentrações de pessoas igualmente distribuídas em todas as regiões brasileiras. 

j) A cultura brasileira é composta de contribuições de diversos povos, entre os quais se destacam 

povos indígenas, africanos e europeus. 
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k) Só houve aspectos negativos com a vinda de imigrantes europeus, africanos e asiáticos para o 
Brasil. 

 
10. Defina brevemente o que é regionalizar um território e qual a importância de se realizar diferentes 

regionalizações no espaço geográfico: 

 
11. Defina o que é urbanização: 

 
12. Quais são as regiões brasileiras mais urbanizadas, de acordo com o censo demográfico do IBGE de 

2010? 
 

13. Quais são as principais causas da urbanização no Brasil? 
 

14. Cite e explique quatro problemas ambientais causados pelo espaço urbano brasileiro: 
 

15. Descreva e explique quatro impactos ambientais negativos que são gerados pelo espaço rural: 
 

16. Escolha uma das três frases a seguir e faça uma análise interpretando o contexto ambiental referido: 

a) Quanto mais moderna for a atividade agrícola, maiores serão os riscos para o meio ambiente. 

b) Não bastam terras férteis. É necessário muito mais para se produzir no campo. 

c) Para obter maior produtividade e renda, os agricultores usam produtos químicos em larga escala. 

 

17. 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. 

(         ) Historicamente foi construída nesta região, pelas elites, uma sociedade marcada por  

            desigualdades sociais. 

(         ) Compõem esta região Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio  

            Grande do Norte e Sergipe. 

(         ) Região mais populosa e povoada do Brasil. 

(         ) Sua malha hidroviária é fundamental para o desenvolvimento e deslocamento de sua população. 

(         ) Formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. 

(         ) É composta por Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

(         ) Região menos povoada do Brasil. 

(         ) Região com a economia mais dinâmica do país. 

(         ) Esta é a menor região brasileira. 

(         ) Região brasileira que se localiza Brasília, a capital político-administrativa do nosso país. 

(         ) Formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

(         )  Esta região possui a maior área territorial do Brasil. 

(         ) Compreende dentro de seus domínios a Floresta Amazônica brasileira. 

(         ) Durante muito tempo permaneceu isolada do restante do Brasil e somente a partir de 1964   
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            recebeu incentivo econômico e de ocupação por parte do governo brasileiro. 

(         ) Seu litoral foi o primeiro a ser ocupado e explorado economicamente pelos portugueses. 

(         ) Atualmente é a principal região econômica do país e a principal região de atração populacional. 

(         ) Região que recebeu fluxos migratórios de açorianos, italianos, alemães e poloneses,  

             contribuindo para seu povoamento e desenvolvimento econômico. 

(         ) A única região que não é banhada pelo oceano Atlântico. 

  
18. Considere as afirmações a seguir: 
I. Em relação à linha do Equador, o território brasileiro se localiza em sua grande parte no Hemisfério 
Meridional ou Sul. 
II. Quanto à sua posição em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está situado no Hemisfério 
Oriental. 
III. A maior parte do território brasileiro está situado na Zona Térmica Temperada do Sul. 
IV. O Brasil é o quarto maior país do mundo e o quinto mais populoso, com aproximadamente 200 milhões 
de habitantes. 
Estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Apenas as afirmativas III e IV. 
 
 
19. Leia com atenção as afirmações a seguir: 
I. Os indígenas, habitantes nativos de nosso território, não provocavam alterações expressivas no meio 
natural que ocupam, sendo responsáveis, inclusive, pela manutenção dele. 
II. O processo de ocupação portuguesa iniciou-se no interior, onde a vegetação nativa foi sendo derrubada 
para dar lugar a vilas e plantações. Além disso, alguns elementos naturais passaram a ser usados como 
mercadoria e recursos para sua estadia. 
III. O domínio do cerrado tem sofrido grandes problemas de devastação de sua cobertura natural, 
especialmente por causa da expansão das atividades agropecuárias em toda a região. 
V. De modo geral, as atividades humanas são responsáveis por grandes transformações no meio ambiente, 
representando especial impacto as atividades industriais, que utilizam grande quantidade de recursos da 
natureza. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I e II estão corretas. 
b) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Está correta apenas a afirmativa III. 
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 
 
20. A respeito das zonas térmicas brasileiras, assinale a alternativa incorreta : 
a) As áreas tropicais, maioria no país, recebem raios solares com menor inclinação. 
b) A maior parte do nosso território está localizada entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. 
c) Apenas uma pequena parcela do Brasil se encontra na área subtropical, ao sul do Trópico de Câncer. 
d) Os campos sulinos (pampa) encontram-se em zona subtropical. 
e) O Brasil apresenta temperaturas mais elevadas que as regiões dos polos, onde os raios solares incidem 
muito inclinados. 
 
 
21.  Considere as seguintes frases: 
I. O Brasil é um país pouco populoso e muito povoado, por isso apresenta alta densidade demográfica. 
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II. Como limites o Brasil possui a Leste Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 
III. Na América do Sul, apenas Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil. 
IV. A cultura brasileira é composta de contribuições de diversos povos, entre os quais se destacam povos 
indígenas, africanos e europeus. 
São verdadeiras: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas são verdadeiras. 
e) Nenhuma é verdadeira 
  
 
22. Considere a frase a seguir: 
A ocupação do ________________ brasileiro ao longo da história foi marcada pela exploração da 
_____________. Desse modo, pode-se dizer que as _______________ influenciaram a formação de 
diversas ______________ do Brasil. 
As palavras que melhor completam a frase são: 
a) interior – madeira – ocupações espanholas – culturas. 
b) território – natureza – atividades econômicas – paisagens. 
c) mapa – natureza – embarcações portuguesas – economias. 
d) litoral – zona costeira – tribos indígenas – vegetações. 
e) domínio morfoclimático – água doce – 
indústrias – necessidades. 
 
Observe o mapa dos domínios 
morfoclimáticos brasileiros, criado por Aziz 
Ab’Saber: 
 
23. Estão representados pelos números 2, 4 e 

6: 
a) (        ) Mares de Morros, Pradarias, 
Amazônico. 
b) (        ) Amazônico, Araucárias, Caatinga. 
c) (         ) Caatinga, Mares de Morros e 
Araucárias. 
d) (        ) Amazônico, Pradarias, Cerrado. 
e) (        ) Cerrado, Araucárias, Caatinga. 

 
24. Estão representados pelos números 1, 3 e 

5: 
a) (        ) Pradarias, Cerrado, Amazônico. 
b) (        ) Caatinga, Mares de Morros, 
Pradarias. 
c) (        ) Cerrado, Caatinga, Mares de 
Morros. 
d) (        ) Pradarias, Cerrado, Caatinga. 
e) (        ) Mares de Morros, Cerrado, Pradarias. 
 
25. Leia o texto a seguir: 
Esse foi o primeiro grande domínio natural brasileiro a sofrer o impacto da ocupação colonial portuguesa. 

Nos trechos que ainda restam, os níveis de biodiversidade são considerados os maiores do planeta. Hoje 
é considerado o domínio natural que mais sofreu com a ocupação humana. 

Trata-se do: 
a) Domínio das Araucárias. 
b) Domínio Amazônico. 
c) Domínio das Pradarias. 

1 

2 
5 

3 

4 

6 
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d) Domínio da Caatinga. 
e) Domínio dos Mares de Morros. 
 
 
26. Leia o texto a seguir: 
Sob o clima subtropical, esta região é formada predominantemente por bosques de pinhais. O exemplar 

predominante é o pinheiro-do-paraná. 
Estas são características do: 
a) Domínio da Caatinga. 
b) Domínio das Araucárias. 
c) Domínio das Pradarias. 
d) Domínio do Cerrado. 
e) Domínio dos Mares de Morros. 
 
27. Observe as imagens a seguir, feitas por Percy Lau: 

 
As imagens representam, respectivamente: 
a) Domínio das Araucárias, Domínio Caatinga e Domínio do Cerrado; 
b) Domínio das Araucárias, Domínio Caatinga e Domínio Amazônico; 
c) Domínio Amazônico, Domínio das Pradarias e Domínio das Araucárias; 
d) Domínio das Araucárias, Domínio do Cerrado e Domínio Mares de Morros; 
e) Domínio das Pradarias, Domínio Mares de Morros e Domínio Amazônico.  
 
 
28. Leia os textos a seguir e identifique no retângulo branco o 

respectivo domínio natural: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 1 
Localizado na porção norte do 
território brasileiro, este domínio 
é marcado pela extraordinária 
continuidade de suas florestas e 
pela grandeza de sua rede de 
rios. 

TEXTO 2 
O nome dessa formação 
significa “mata branca”, em 
função do aspecto que ela 
apresenta devido aos longos 
períodos de escassez de 
chuvas. 

TEXTO 3 
Sob o clima tropical, 
esta região é formada 
predominantemente 
por bosques de 
pinhais. 

TEXTO 4 
Domínio caracterizado 
por temperaturas amenas 
e estações bem 
definidas. Há também 
planícies alagadas, 
chamadas de banhados. 
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29. O Brasil é um país muito populoso. 
Observe o mapa que mostra a 
densidade demográfica do país. 

 
Com base no mapa, é incorreto  afirmar 

que: 
  
a) as maiores concentrações 

populacionais estão próximas ao litoral 
brasileiro. 

b) as baixas densidades populacionais 
estão principalmente nos estados da 
região Norte. 

c) os estados da região Sul e Sudeste 
são bem populosos. 

d) o estado do Rio Grande do Sul é 
menos povoado que o estado do 
Amazonas. 

 
 
 
 

30.  O êxodo rural, um fenômeno que levou pessoas do campo a migrarem para as cidades, trouxe um 
fenômeno importante que ocorreu em todo o mundo, inclusive no Brasil. Esse fenômeno é chamado de: 

a) privatização. 
b) urbanização. 
c) aumento da taxa de natalidade. 
d) aumento da mortalidade. 
 

31.  Associe corretamente as colunas: 
  
A – Densidade 

demográfica 
B – Taxa de natalidade 
C – Taxa de mortalidade 
D – População absoluta 
E – Expectativa de vida 
  

   (     ) Número total da população de um determinado lugar. 
(     ) Resultado da divisão do número total de pessoas pelo número de  

quilômetros quadrados de um determinado lugar. 
(     ) Média de anos que a população de um lugar vive. 
(     ) Indica o número de nascimentos para cada mil habitantes. 
(     ) Indica o número de óbitos para cada mil habitantes. 

A sequência que preenche os parênteses é: 
a) D, A, E, B, C. 
b) B, C, A, D, E. 
c) B, A, C, D, E. 
d) D, B, E, C, A. 
 
 

32.  Assinale a alternativa incorreta  quanto às atividades praticadas no setor primário da economia. 
a) Pesca. 
b) Caça. 
c) Agropecuária. 
d) Indústria. 
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33.  Como é conhecido o fluxo da população que trabalha em uma cidade, mas precisa se deslocar 
diariamente, pois mora em uma outra cidade? 
a) Êxodo rural. 
b) Migrações ilegais. 
c) Migração pendular. 
d) Fluxo comercial. 

 
34.  O que é êxodo rural? 

a) É a migração de pessoas da cidade para o campo. 
b) É a migração de pessoas do campo para a cidade. 
c) É o processo de industrialização do campo. 
d) É o processo de industrialização da cidade. 
 

35.  Em relação, à formação da população brasileira, qual das afirmativas abaixo está incorreta ? 
a) Os imigrantes japoneses deram grande contribuição às atividades agropecuárias no Brasil, 

desenvolvendo, por exemplo, novas técnicas de plantio e produção. 
b) Os africanos contribuíram muito com a cultura brasileira, mas, diferente das outras etnias, estes 

vieram para o Brasil de maneira forçada. 
c) Ao longo do século XIX, os alemães participaram ativamente, com outros imigrantes europeus, da 

colonização do sul do Brasil. 
d) A influência portuguesa é marcante na vida brasileira, principalmente na culinária e no próprio 

idioma. 
e) A população brasileira é formada predominantemente de imigrantes espanhóis. 
 

36.  Os primeiros habitantes conhecidos no Brasil foram: 
a) europeus. 
b) portugueses. 
c) indígenas. 
d) italianos. 
e) africanos. 

 
37.  Observe a tabela e responda às questões a seguir: 
 

Localidade São Paulo 
Rio de 
Janeiro 

Amazonas 

População total (milhões de habitantes) 41.262.199 15.989.929 3.483.985 

Área (km 2) 248.222,801 43.780,172 1.559.159,148 

Densidade demográfica (habitantes por 
km 2) 

166,23 365,23 2,23 

Fonte: IBGE. Extraído do site: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/índex.php>. Acesso em set. 2013. 

 
 

a) Qual é o estado mais populoso? ________________ E o menos populoso? _________________ 

b) Qual é o estado mais povoado? _________________ E o menos povoado? __________________ 
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38.  Explique a diferença entre a imigração realizada pelos africanos da imigração realizada pelos 
europeus no Brasil: 

 
39.  Quais são os fatores (motivos) que levam diferentes povos a deixarem seu país de origem e 

migrarem para outro país? 
 
40. Sobre a divisão regional do Brasil, adotada pelo IBGE atualmente, podemos dizer que: 
 I – são consideradas somente as características econômicas de cada região em sua divisão. 
II – as linhas divisórias das regiões coincidem com os limites dos estados. 
III – uma das principais finalidades dessa divisão regional é permitir a organização e divulgação de 
dados estatísticos. 
 Assinale a alternativa correta . 
a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente a afirmativa II está correta. 
e) Somente a afirmativa III está correta. 
 
41. Leia o texto: 
Nessa região brasileira, a rede hidrográfica facilitou a entrada do homem na floresta nativa, além de, até 
hoje, constituir a base dos transportes da região, orientando a distribuição da população. 
O texto se refere a qual região? 
a) Sudeste. 
b) Norte. 
c) Sul. 
d) Centro-oeste. 
e) Nordeste. 
 
42. Defina o que é uma região e por que é importante regionalizar um território: 

43. Quais são as quatro formas de regionalização mais utilizadas para a Amazônia? 
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44. Utilize-se do mapa a seguir para fazer o que se pede:  

 

 
a) Pinte os estados que compõem a região Sul do Brasil: 
b) Pinte os estados que formam a região Norte brasileira: 
c) Escreva o nome das capitais da região Centro-Oeste do Brasil: 
d) Escreva o nome dos estados que compõem a região Nordeste brasileira: 
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45. Preencha o quadro a seguir de acordo com os tipos de regionalizações do território brasileiro: 
 

Nome da 
regionalização 

Autor 
Número de 

regiões  
Nomes das regiões criadas Critérios utilizados 

 IBGE    

   
Centro-Sul, Amazônia e 

Nordeste. 
Critérios econômicos 

Meio técnico-
científico-

informacional 
 4  

Redes de comunicação, 
transporte, tecnologia e 

informação. 

 


