


• Formação e organização 
do território brasileiro.
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01- Um time de futebol localizado no estado da Bahia

enfrentará pela Copa do Brasil uma equipe do Acre. A partida será realizada
na cidade de Rio Branco, às 17h, horário local. Para o torcedor que deseja
acompanhar o jogo em Salvador, a que horas ele escutará, pelo rádio, o
apito inicial?

a) 18 horas

b) 19 horas

c) 17 horas

d) 22 horas

e) meia-noite
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02- A população brasileira, apesar dos esforços praticados

pelo governo para uma melhor ocupação do território ao longo do século
XX, ainda está presente no território de forma bastante concentrada.
Sobre essa questão quais as regiões respectivamente de maior e menor
concentração populacional?

4



03- Explique a seguinte frase: 

O BRASIL É O 5º PAÍS MAIS POPULOSO DO MUNDO MAS 
NÃO POVOADO 

RESP. DEVIDO A SUA GRANDE POPULAÇÃO ESTÁ 
CONCENTRADA NA FAIXA LESTE DO SEU TERRITÓRIO.
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04- Como podemos explicar a redução da taxa de fecundidade 

no Brasil nas ultimas décadas?

Resp. MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

POPULAÇÃO CONCENTRADA NAS CIDADES 

MAIOR CUSTO PARA MANTER OS FILHOS

MAIOR USO DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

OBS: Redução do crescimento vegetativo
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05- COMO PODEMOS EXPLICAR QUE O BRASIL
APRESENTA 4 FUSOS HORARIOS ?

RESP. Grande número de longitudes que o país ocupa
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06- O Brasil é conhecido por ser um país
multiétnico. Quais são os principais elementos
formadores da nação brasileira?

Resp. Os nativos brasileiros – os indígenas

Os europeus - brancos

Os africanos - povo que aqui foi escravizado.
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07- Um grupo de estudantes residentes na cidade
de Rio Branco (AC) partiu em uma viagem de férias
para Fernando de Noronha (PE). No entanto, a
viagem de avião foi relativamente desgastante, pois
contou com duas escalas e uma duração de 8 horas
e 30 minutos. Considerando que os viajantes
saíram de Rio Branco às 5h da manhã, a hora local
de desembarque no destino final foi:
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