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#Reconhecer as regiões brasileiras 

#Avaliar os ciclos econômicos de 
cada região do Brasil 

Recursos : 

Lousa digital 
Vídeos
Imagens em alfa 
Croma 
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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.

4



5



INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS 
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A economia dessa região é bem diversificada, o turismo é muito forte, há uma
grande presença de indústrias, agronegócio e exploração de petróleo. A cana-de-
açúcar é o principal produto agrícola da região.
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Sub regiões do nordeste

01- Zona da Mata
02- Agreste
03- Sertão
04- Meio-Norte
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A Zona da Mata corresponde à orla oriental
atlântica, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul
da Bahia.

Foi o primeiro espaço agrícola ser ocupado na
região, em função da cultura da cana-de-açúcar, que
encontrou na área condições naturais favoráveis à sua
expansão, como o fértil solo argiloso de massapê e o
clima tropical úmido, e, ainda hoje, é a mais importante
cultura da região.

São importantes também nas produções de cacau
do sul da Bahia, em Ilhéus e Itabuna.
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Constitui uma faixa paralela à costa entre a
Zona da Mata e o Sertão (a leste do topo da chapada
de Borborema) e trata-se de uma região menos
úmida que a Zona da Mata.
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01- Observe o mapa de divisão regional do Brasil e, em seguida, assinale a
proposição correta:

a) O número 5 assinala a região Sul, onde se concentram numerosos
descendentes de europeus, que utilizaram a terra mantendo a cobertura vegetal
original, adotando um sistema de agricultura extensiva e de autoconsumo.
b) O número 1 corresponde à região de maior área, onde as condições naturais
permitiram o estabelecimento de uma floresta temperada homogênea e que vem
apresentando crescente extensão de áreas devastadas, porque ainda não utiliza
modelos de desenvolvimento sustentável.
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c) O número 2 indica a região que teve menor importância econômico-social no
período colonial e que, após o período áureo da mineração, voltou às condições
de pobreza dos primeiros séculos de colonização.
d) O número 4 identifica a região que apresenta maior índice de industrialização,
com destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que polarizam as
demais regiões brasileiras.
e) O número 3 assinala a região Centro-Oeste, que passou a crescer após a
construção de Brasília, mesmo apresentando condições naturais adversas,
advindas da presença do bioma caatinga.
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02- O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja,
aqueles horários oficialmente adotados para as diferentes localidades. Essa
característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro e um aspecto
geofísico da Terra, que são, respectivamente:

a) ampla extensão longitudinal – movimento de rotação

b) posição territorial específica – formato geoide do planeta

c) longa distanciação norte-sul – movimento em torno do sol

d) expansão colonial interna – transformações geomorfológicas

e) fragmentação sociopolítica – deslocamento aparente do sol
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03- A Região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço
geográfico, como...

a) Agreste, zona localizada entre a Zona da Mata e o meio norte, que é uma área de
transição com elevada densidade demográfica e grande urbanização.

b) A Zona da Mata que apresenta devastação florestal, entretanto, o intenso
reflorestamento impede a degradação da floresta original.

c) O Sertão, área pobre, seca, tem baixas densidades demográficas, mas com intensa
mecanização na agricultura, que é sua principal atividade.

d) A faixa litorânea, área mais importante da região, onde estão os principais centros
urbanos, aglomerados industriais e zonas portuárias.

e) Meio-norte que engloba Maranhão e Piauí, área de latifúndios, pastagens naturais e
intensa atividade agrícola.
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04- Julgue os itens a seguir destacando aquele que não corresponde às
finalidades da Zona Franca de Manaus.

a) Promover o desenvolvimento da região Norte se tornando o maior parque
industrial do Brasil

b) Promover a integração da região Norte com o restante do país.

c) Preservar a soberania nacional com a defesa na exploração mineral.

d) Estimular a ocupação do território da região Norte e intensificar as ações de
preservação ambiental.

e) Promover o desenvolvimento apenas do estado Pará.
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05- No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma
das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB nacional.
Nesse contexto, o tipo de prática predominante é:

a) a agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias.

b) o agronegócio, com predomínio de latifúndios.

c) a agricultura sustentável, com práticas extrativistas.

d) a agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo

e) a agricultura familiar, com elevado capital externo
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