ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM GEOGRAFIA – RENATA
Conteúdos:


Mapa político do Brasil



A administração do Brasil



Linhas imaginárias



Zona térmica



Vegetação; Atividades econômicas e turismo das regiões Norte, Nordeste, Sudeste,
Centro-Oeste e Sul.

Observe o mapa para responder às questões abaixo.

Questão 1 – Escreva as siglas das unidades federativas que formam a região Centro-Oeste no
mapa acima.

Questão 2 – A região Nordeste é formada por 9 estados. Nela encontramos várias sub-regiões
muito diferentes umas das outras. Escreva o nome das sub-regiões nordestinas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Questão 3 – Há um rio muito importante para a região Nordeste. Cite seu nome e uma
característica desse rio.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Questão 4 – Por que o Brasil é conhecido como um país tropical?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Questão 5 – Por quais estados passa a linha o Trópico de Capricórnio?
a) Mato Grosso do Sul, Pará e São Paulo.
b) Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
c) Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
d) Mato Grosso, Paraná e São Paulo.

Questão 6 – A região do Brasil considerada subtropical é
a) Nordeste.
b) Norte.
c) Centro-Oeste.
d) Sul.

Questão 7 – A relação entre os produtos agropecuários e a indústria, na região Sul são:
a) a agropecuária que gera matéria-prima utilizada pela indústria para o processamento de
alimentos, fabricação de tecidos e artigos de couro.
b) a pecuária interfere na agricultura local e no mercado internacional.
c) a indústria disponibiliza mão de obra para o cultivo.
d) as matérias-primas geradas na região Sul não são utilizadas pela indústria sulista.

Questão 8 – Qual é o mais novo estado da região Norte.
a) O estado do Pará.
b) O estado do Maranhão.
c) O estado do Tocantins.
d) O estado de Roraima.

Questão 9 – O presidente do Brasil é
a) Luís Inácio Lula da Silva.
b) Dilma
c) Aécio Neves.
d) Michel Temer.

Questão 10 – O processo de industrialização no Brasil se iniciou na região
a) Sudeste.
b) Nordeste.
c) Norte.
d) Sul.

