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Unidade 1

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 7o ANO 
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2. 
a) O Brasil é o quarto maior país do mundo em extensão, superado apenas por Rússia, 

Canadá e China. (F) 

Correção: O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão, superado apenas por 
Rússia, Canadá, China e Estados Unidos.

b) A maior parte do território brasileiro está no Hemisfério Sul ou Meridional. O Brasil está 
totalmente localizado no Hemisfério Oeste ou Ocidental. (V) 

c) O Brasil apresenta todo seu território situado na zona térmica tropical, motivo do 
predomínio de climas tropicais. (F) 

Correção: O Brasil tem parte do seu território situado na zona térmica tropical, motivo do 
predomínio de climas tropicais.

d) O Brasil tem uma pequena costa banhada pelo Oceano Atlântico e uma extensa fronteira 
terrestre, limitando-se com quase todos os países da América do Sul. (F)

Correção: O Brasil tem uma extensa costa banhada pelo Oceano Atlântico e uma extensa 
fronteira terrestre, limitando-se com quase todos os países da América do Sul.

e) O ponto extremo norte do Brasil está localizado no estado de Roraima. (V)
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3. 
a) Sim. O aluno poderá apresentar os seguintes exemplos extraídos do texto: a presença  

de floresta tropical e floresta úmida, diferentes tipos de matas, campos da região Sul  
e vegetação seca e espinhosa da região Nordeste.

b) A grande extensão do Brasil no sentido latitudinal (norte-sul) é um dos motivos que 
explicam a grande diversidade de paisagens naturais do país.

4. 
a) Em virtude do movimento de rotação da Terra, há diferenças na iluminação da superfície 

terrestre. O Brasil apresenta grande extensão longitudinal (sentido leste-oeste), o que torna 
perceptíveis essas diferenças.

b) Existem quatro fusos horários no Brasil, todos eles com horas atrasadas em relação  
a Greenwich.

5. 
a) Em 1532, para garantir o poder sobre as terras ocupadas e protegê-las de outros 

conquistadores, como franceses e holandeses, a Coroa portuguesa organizou o 
território da Colônia, dividindo-a em capitanias hereditárias, que eram lotes de  
terras doados pelo rei de Portugal. 

b) Os bandeirantes formavam grupos que partiam de São Paulo em direção ao interior  
do território com o objetivo de capturar indígenas para o trabalho escravo nas lavouras  
de cana-de-açúcar.

c) A fundação de aldeamentos e a catequização dos indígenas foram contribuições  
dos jesuítas.

6. 

1494 Tratado de Madri delimitação de fronteiras semelhantes às atuais

1750 Tratado de Tordesilhas baseado no princípio da posse das terras

divisão das terras recém-descobertas

 Respostas possíveis:

•	  Em 1494, o Tratado de Tordesilhas estipulou a divisão das terras recém-descobertas  
entre Espanha e Portugal.

•	  Em 1750, o Tratado de Madri, baseado no princípio da posse das terras, delimitou 
fronteiras semelhantes às atuais. 
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7. Resposta pessoal. Sugestão de redação: Durante os séculos XVI e XVII, a cana-de-açúcar 
era cultivada no litoral do Nordeste utilizando mão de obra escrava; a produção açucareira 
destinava-se aos mercados da Europa.

8. 

(A) Produção da borracha na Amazônia.

(B) Expansão da pecuária pelo interior do Brasil.

(C) Busca pelas drogas do sertão na Amazônia. 

(C) Produção de café e de algodão.

(B) Exploração de ouro e diamantes.

(A) Expansão da pecuária pelo interior do Nordeste.

9. 

a) O ouro contribuiu para a expansão do povoamento do território brasileiro porque  
atraiu grande número de pessoas para as áreas de mineração.

b) Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso.

10.

a) Regionalizar é delimitar áreas que reúnem características semelhantes.

b) Os critérios adotados podem ser naturais, históricos, culturais, políticos, sociais, 
econômicos ou, ainda, um conjunto de vários desses aspectos.

11. As modificações na divisão regional do Brasil ocorreram por causa de mudanças na divisão 
política do país. Houve a união dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro (1974), 
formando o atual estado do Rio de Janeiro; a criação dos estados de Mato Grosso do Sul 
(1977) e do Tocantins (1988); a elevação dos territórios federais de Rondônia (1981), Amapá 
(1988) e Roraima (1988) à categoria de estado; a anexação do território de Fernando de 
Noronha ao estado de Pernambuco (1988).

12. 

a) O mapa apresenta a regionalização oficial realizada pelo IBGE, que divide o território em 
cinco grandes regiões, também chamadas macrorregiões. (V)  

b) O IBGE agrupou os estados segundo critérios naturais. (F)  

c) Os limites das regiões coincidem com os limites dos estados, o que facilita os estudos 
estatísticos. (V)  

d) A regionalização teve como objetivo a elaboração de projetos econômicos destinados a 
melhorar a agricultura do país. (F)  

e) Entre as cinco regiões, o Sudeste é a que apresenta maior grau de desenvolvimento. (V)
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13. 

(2)  A produção de açúcar, que sustentou a economia da região por muito tempo e foi a 
principal atividade produtiva de nosso país no século XVII, entrou em declínio e fez a região 
perder sua principal fonte de riqueza. Durante o século XX, a região tornou-se um espaço 
de perdas populacionais, pois as pessoas passaram a migrar para outras regiões em 
busca de melhores condições de vida.

(1)  A região teve uma ocupação recente em comparação à das demais regiões. A partir da 
década de 1960, os governos introduziram diversos projetos na região — por exemplo, 
a instalação de empresas agropecuárias e de mineração, incentivando sua ocupação e 
integração à economia nacional.

(3)  A região concentra a maior parte da população e da produção industrial e agropecuária 
nacionais. Detém, ainda, a maior parte da renda do país, o que gera grandes diferenças 
econômicas e sociais em relação ao restante do território. 

14. 

a) Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.

b) A Região Concentrada reúne as melhores condições econômicas do país. É nela que 
ocorrem os investimentos em desenvolvimento científico e tecnológico nos setores  
de agricultura, indústria e serviços.

15.

a) Para diminuir as desigualdades socioeconômicas existentes entre as regiões brasileiras  
e estimular o desenvolvimento regional.

b) A Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), a Sudam 
(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia), a Codevasf (Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e o Dnocs (Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas). 


