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Avaliação de Geografia 
 

1. Faça a correspondência das características de cada região do país: 
 
( 1 ) Região Norte 
( 2 ) Região Nordeste 
( 3 ) Região Centro-oeste 
( 4 ) Região Sudeste 
( 5 ) Região Sul 
 
(  ) Possuí uma das maiores hidrelétricas do país, mata das Araucárias, 
possuí clima subtropical, as chuvas são regulares o ano todo, as 
temperaturas são altas no verão e muito baixas no inverno. 
 
(  ) Possuí extensas áreas de cultivo de soja e milho, grandes centros 
turísticos naturais e culturais, a atividade predominante é a pecuária, 
clima tropical, com chuvas concentradas no verão e inverno seco, sua 
vegetação original é o cerrado. 
 
(  ) Possuí a maior bacia hidrográfica do planeta, um dos biomas mais 
ricos do mundo, maior área de extrativismo vegetal, população ribeirinha, 
principal meio de transporte é hidroviário. 
 
(  ) Maior concentração populacional, maiores centros econômicos do 
país, biomas bastante desmatados, clima tropical, variedade de 
temperatura e de chuvas, grande cultivo de café. 
 
(  ) Cultura diversificada, maior número de patrimônios culturais da 
humanidade, paisagens diversificadas, escassez de chuvas, altas 
temperaturas, grandes centros turísticos, artesanato rico, clima semiárido. 
 

2. A região sul possuí grande influência europeia na sua arquitetura e cultura 
devido ao grande número de imigrantes que vieram em busca de trabalho 
no início do séc. XX. 
 

 
 

 



 
 
3. A extensão territorial do Brasil é de: 

 

            
 

4. Quantas e quais são as zonas climáticas? 
      

             
 

5. De acordo com o IBGE, o Brasil está dividido em 5 regiões 
administrativas. Quais são elas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

6. Apesar da floresta exuberante, a grande maioria dos solos da Amazônia 
é pobre. Por Que? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
 
 

7. De acordo com o climograma, descreva o clima da região Sul: 
 

 
 
 

8. Assinale as medidas que podem evitar os possíveis problemas 
ocasionados pela seca no Sertão nordestino: 
 
(  ) Investimentos em cisternas  e poços artesianos. 
(  ) Comprar água mineral. 
(  ) Fazer uso da água do mar. 
(  ) Transposição do rio São Francisco. 
 

9. Qual é a importância econômica da Floresta Amazônica? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

10. Qual estado da região Centro-oeste tem maior concentração de povos 
indígenas? 
 

 
 

11. Qual é o maior rio nordestino e onde ele nasce? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

12. Complete: 
 
A principal paisagem que caracteriza a região Norte é a _____________ 
__________________. 
 

13. Por que o café foi importante para o desenvolvimento industrial da região 
Sudeste? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

14. Complete: 
 
O principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul é  _________ 
___________. 
 

15. O Brasil é considerado um país ainda em desenvolvimento. Em sua 
opinião, quais atitudes deveriam ser tomadas para que ele se torne um 
país desenvolvido? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 


