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1. Leia o trecho de notícia a seguir: 

Multiusuário e multi-institucional, o recém-inaugurado Centro Regional para o 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI) será aberto a universidades, centros 

de pesquisa e órgãos governamentais, com propósito de desenvolver materiais e  

soluções para empresas e indústrias de Goiás e do Centro-Oeste.  

GOVERNO DO BRASIL. Goiânia recebe primeiro centro de parque tecnológico. 10 dez. 2013, atualizado em 23 dez. 2017.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2013/12/goiania-recebe-primeiro-centro-de-parque-

tecnologico>. Acesso em: 6 out. 2018. 

Nos últimos anos, o Centro-Oeste vem se desenvolvendo em ciência e tecnologia, como é 
explicitado no trecho da notícia. Com base na leitura e em seus conhecimentos, relacione como 
ocorreu a ocupação e o desenvolvimento da região Centro-Oeste do Brasil considerando, para 
tanto, o papel da ciência.  
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2. Observe o gráfico a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Produção, por período da safra e produto (toneladas) em agosto de 2018 

 
Fonte: Elaborado com base em IBGE. Sidra – Banco de tabelas e estatísticas. Disponíveis em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/lspa/brasil>  

e <https://sidra.ibge.gov.br/home/lspa/centro-oeste>. Acesso em: 30 set. 2018. 

O gráfico representa a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, soja e milho em agosto de 
2018, em dois blocos separados: no Centro-Oeste e em todas as outras regiões do Brasil somadas 
(Sul, Sudeste, Norte e Nordeste), respectivamente. Com base na análise do gráfico e em seus 
conhecimentos, indique a importância da produção agrícola desses insumos no Centro-Oeste para 
todo o país. 
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3. Analise o climograma a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Fonte: IBGE. Anuário estatístico do Brasil 1999. 

a) Qual o mês mais chuvoso e o mês mais seco em Salvador?  

 

 

b) Qual a amplitude térmica anual da cidade de Salvador? 
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4. Leia o texto a seguir: 

“Um país não pode esperar 23 anos para fazer uma rodovia. Principalmente 

uma rodovia que tem dupla importância. A primeira e maior é preservar vidas humanas 

que precisam por várias questões transitar pela rodovia”, declarou a presidenta [...] 

[e] destacou ter ciência de que o segundo motivo é a “importância do Vale do Aço” 

para a indústria pesada brasileira. 

GOVERNO DO BRASIL. Dilma: “Tenho certeza que o Brasil só será grande quando todas as regiões crescerem”. 12 mai. 2014, 

atualizado em 23 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2014/05/dilma-tenho-certeza-que-o-

brasil-so-sera-grande-quando-todas-as-regioes-crescerem>. Acesso em: 6 out. 2018. 

O texto faz referência à BR 381, que é uma rodovia muito importante para a região Sudeste e para 
o estado de Minas Gerais. Com base na análise do trecho apresentado e em seus conhecimentos, 
explique como rodovias como essa são importantes para o desenvolvimento do país. 
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5. Observe o mapa a seguir. 

Governo Federal/Ministério do Meio Ambiente 

 
Fonte: BRASIL. Agência Nacional de Águas (ANA). Disponível em: <http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Cobranca/04_Doce.jpg>.  

Acesso em: 24 out. 2018. 

O mapa tem destaque para a Bacia do Rio Doce. Em novembro de 2015, um desastre ambiental 
ocorreu nessa bacia: uma barragem de rejeitos se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. 
Explique em que medida esse rompimento afetou a bacia, destacando quais estados foram 
atingidos pelo desastre. 
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Analise o mapa para responder as duas questões a seguir.  

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: domínios morfoclimáticos 

 
Fonte: elaborado com base em AB’SÁBER, Aziz. Os domínios de natureza no Brasil. São Paulo: Ateliê, 2003. p. 17. 

 

6. O mapa retrata os domínios morfoclimáticos do Brasil. Um deles apresenta uma das maiores  
florestas equatoriais do mundo. Com base na análise do mapa e em seus conhecimentos, responda 
às questões que seguem: 

a) Qual é o nome desse domínio morfoclimático?  

 

 

b) Em quais regiões brasileiras ele se encontra?  

 

 

7. Assinale a alternativa que indica o domínio morfoclimático predominante no Sertão nordestino  
e quais são suas principais características. 

a) A Araucária, que é caracterizada pela grande amplitude térmica. 

b) O Amazônico, que é caracterizado pela sua grande biodiversidade. 

c) O Cerrado, que é caracterizado por apresentar uma estação chuvosa e outra seca. 

d) A Caatinga, que é caracterizada pelas plantas xerófitas. 
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8. Analise a fotografia a seguir:  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Feira de Santana (BA), 2013. 

A imagem retrata a cidade de Feira de Santana (BA), uma das cidades mais importantes do interior 
do Nordeste. Assim como ela, diversas outras cidades da região vêm se desenvolvendo econômica 
e industrialmente a passos largos. Um dos motivos para esse desenvolvimento é  

a) a recente transposição do rio São Francisco. 

b) o incentivo fiscal para a instalação de empresas no Nordeste. 

c) a criação do Distrito Federal próximo à região. 

d) o aumento da migração de origem nordestina para o restante do Brasil. 
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9. Leia o trecho de notícia a seguir: 

As empresas da Zona Franca de Manaus (AM) voltaram a apresentar desempenho 

positivo e faturaram quase R$ 82 bilhões em 2017. A recuperação da economia somada 

à queda da inflação e dos juros impulsionaram a demanda e as vendas da região. Com a 

proximidade da Copa do Mundo, 2018 promete ser um ano de nova alta. 

GOVERNO DO BRASIL. Faturamento da Zona Franca de Manaus volta a crescer depois de dois anos. 23 abr. 2018, atualizado em 11 jul. 

2018. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-financas/2018/04/faturamento-da-zona-franca-de-manaus-

volta-a-crescer-depois-de-dois-anos>. Acesso em: 6 out. 2018. 

O trecho da notícia diz respeito à Zona Franca de Manaus. Criada em 1967, trata-se de uma área 
de livre comércio na região Norte do Brasil. Essa área foi criada com o intuito de  

a) implantar um polo industrial na região Norte. 

b) reduzir os impactos da industrialização em outras partes do país. 

c) gerar emprego para a população indígena. 

d) atrair trabalhadores para além da fronteira norte do Brasil. 

 

10. Analise a fotografia a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Parque Estadual dos Pirineus, Goiás (GO), 2011. 

A foto retrata uma paisagem típica do Cerrado brasileiro. Presente em diversos estados brasileiros, 
o Cerrado tem como característica 

a) se estender por todo o litoral brasileiro. 

b) se estender ao longo da linha do equador. 

c) ser o domínio climático mais seco do Brasil.  

d) fazer parte das formações vegetais do Sudeste. 


