


# Reconhecer o processo de 
regionalização do Brasil  

# Avaliar o desenvolvimento das 
regiões brasileiras 

Recursos :
Lousa digital
Vídeos
Imagens em ALFA
CROMA
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Neoliberalismo com as privatizações
onde ocorreu a venda das empresas
estatais desestatização Globalização.

O campo começa a se modernizar cada
vez mais e a produção de soja, trigo,
arroz e milho se tornam muito
importantes.
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MAPA DO 
AGRONEGÓCIOS 

NO BRASIL 
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O território do 
Brasil ocupa uma área de 8 

514 876 km². Em virtude 
de sua extensão territorial, 
o Brasil é considerado um 

país continental por ocupar 
grande parte da América 

do Sul.
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EXTENSÃO DO 
TERRITÓRIO 
BRASILEIRO
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AS FRONTEIRAS DO BRASIL

Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 km de fronteiras, sendo
que 15.735 km são compostos por fronteiras terrestres e 7.367 km
são fronteiras marítimas.

Na América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os
países do continente, com exceção apenas do Chile e também do
Equador, o que representa toda a faixa de limitações terrestres do
nosso país.
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AS FRONTEIRAS 
DO BRASIL



01- A população do Brasil é:

a) regularmente distribuída no território.

b) irregularmente distribuída no território.

c) de elevado crescimento vegetativo.

d) de crescimento vegetativo nulo ou negativo.

e) com altíssima densidade demográfica.
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RESP. D



O território do Brasil já passou por diversas divisões regionais. A primeira
proposta de regionalização foi realizada em 1913 e depois dela outras
propostas surgiram, tentando adaptar a divisão regional às características
econômicas, culturais, físicas e sociais dos estados.
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AV. FREI SERAFIM 
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Igreja São Benedito ao Fundo 
e acima o dirigível Zeppelin 

nos anos 50
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BARCA DO SAL
GOVERNADOR  

Alberto Silva
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A grande extensão territorial do Brasil proporciona possibilidades para a
execução de várias atividades econômicas. Além da existência de riquezas
minerais, a sua grande extensão territorial pode ser destinada à atividade
agropecuária.
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A economia da região Norte baseia-se, principalmente, no extrativismo vegetal
de produtos como madeira, látex, açaí e castanha. A atividade de mineração
também é muito forte na região, principalmente extração de ferro, cobre e ouro.
Merece destaque também a Zona Franca de Manaus.
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