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Unidade 1

1.
a) O oceano que banha o litoral brasileiro é o Pacífico. (F)

b) O Brasil faz parte do continente americano. (V)

c) Considerando o meridiano de Greenwich como referência, o Brasil está situado no 
hemisfério oriental (leste). (F)

d) Considerando os principais paralelos, o Brasil é atravessado pelos Trópicos de Câncer e 
pelo Equador. (F)

e) Considerando a linha do Equador, a maior parte do Brasil está situada no hemisfério sul. (V)

2. Sul; Meridional/ Oeste; Ocidental/ americano/ América do Sul/ Atlântico. 

3. Espera-se que o aluno relacione a diversidade de paisagens à extensão territorial do Brasil 
no sentido norte-sul. Isso faz com que o país seja “atravessado” por diversas latitudes, 
que estão relacionadas às zonas climáticas do planeta Terra. Ao sul do país, há paisagens 
dominadas por vegetações que se adaptam a temperaturas mais baixas (baixas latitudes, 
clima temperado), enquanto ao norte, há um maior número de formações vegetais 
adaptadas a climas mais quentes (médias latitudes, clima tropical).

4.
a) A chegada dos portugueses ao Brasil.

b) Não. A configuração do território brasileiro tem se alterado desde o início do processo 
de colonização, com a apropriação de terras, a divisão das terras sul-americanas entre 
espanhóis e portugueses e em seguida, a ocupação do território e o desenvolvimento de 
atividades econômicas.

5.
a) As áreas litorâneas foram as primeiras a serem ocupadas, por causa da facilidade de 

acesso ao mar. Além disso, os portugueses desembarcaram nessas áreas, fundando as 
primeiras vilas do Brasil.

b) Os fortes portugueses estavam situados nas áreas de fronteira do Brasil com outros países 
sul-americanos e serviam para proteger as áreas menos ocupadas do território contra 
invasões de espanhóis, franceses e holandeses. 

Respostas das sugestões de avaliação



2

6.
a) As bandeiras tinham por objetivo a expansão territorial e a captura de índios para o 

trabalho no cultivo da cana-de-açúcar.

b) “... expedições compostas de um punhado de brancos agrupados em volta de uma 
bandeira, algumas dezenas de mestiços e, principalmente, índios aliados, que conheciam 
melhor que os portugueses as trilhas antigas e os recursos naturais que podiam ser 
usados no caminho.”

c) Bandeirantes. Pode-se comentar que há uma rodovia estadual paulista batizada com esse 
nome, em homenagem àqueles que desbravaram o território brasileiro.

7.
● Desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a 

produção de café, de cacau e de algodão, que fortaleceram o povoamento das terras. Na 
Amazônia, houve avanço da ocupação por causa da produção de borracha. ( D )

● Além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no 
Nordeste, começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação se concentrava no 
litoral. ( A )

● A expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes foram as 
principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. ( C ) 

● A expansão do povoamento acompanhou a produção de cana-de-açúcar em áreas do 
Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território, e a busca 
pelas drogas do Sertão (guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outras) possibilitou o 
início da ocupação da Amazônia pelos portugueses. ( B )

8. Regionalizar é delimitar áreas que apresentam características semelhantes. Existem 
várias maneiras de regionalizar um território, com base em diferentes critérios: aspectos 
econômicos, naturais, históricos, culturais, políticos, sociais, considerados isoladamente ou 
em conjunto. Cada uma dessas áreas recebe o nome de região.

9.
a) Respostas pessoais.

b) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno observe que, apesar de serem regionalizações 
baseadas em critérios diferentes, as regiões não se diferenciam muito entre si nas duas 
propostas. Possíveis respostas:

● O mapa II apresenta três regiões, enquanto o mapa III apresenta quatro (foi acrescentada a 
região Centro-Oeste).
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● As regiões Amazônica e Nordestina, nas duas propostas, apresentam poucas diferenças 
entre si em sua composição.

● No mapa II, as regiões são mais abrangentes que no mapa III, no qual a região Centro-Sul 
foi desmembrada em Centro-Oeste e Concentrada.

10.

a) Resposta pessoal. É esperado que o aluno entenda essa afirmação como uma crítica. 
Apesar dos esforços na busca de uma integração regional, a dualidade continua presente 
nas propostas de regionalização, que não superaram as diferenças entre o Brasil 
“moderno”, representado pelas regiões Sul e Sudeste, e o Brasil “arcaico”, representado 
pelas regiões Norte, Nordeste e porções do Centro-Oeste.

b) 

Complexos Regionais 
(Pinchas Geiger)

Região Concentrada 
(Milton Santos)

Região que representa a modernidade, 
o dinamismo econômico e o avanço 
tecnológico.

Região Centro-Sul Região Concentrada

Região considerada “atrasada” 
economicamente.

Região Nordeste Região Nordeste

Região que busca a integração com o 
Sudeste brasieiro.

A região central aparece já 
incorporada ao Sudeste.

Região Centro-Oeste

Região com atributos naturais de 
exceção, de ocupação tardia.

Amazônia Região Amazônica



4

11.
a) O recente aumento do número de polos industriais e turísticos e do uso da agricultura 

irrigada em áreas secas não trouxe melhoria ao quadro social nordestino. 

b) A expansão e a ocupação da Amazônia provocaram a devastação de grandes extensões 
de floresta e não levaram em conta a presença dos indígenas, ribeirinhos e seringueiros, 
os chamados “povos da floresta”. 

c) A região Centro-Sul é o complexo regional de maior importância política e econômica do 
Brasil. Detém a maior parte da renda do país, o que gera grandes diferenças econômicas 
e sociais em relação ao Nordeste e à Amazônia.

12.

Agência Significado
Região de 
atuação

Objetivos

SUDAM
Superintendência de

Desenvolvimento da

Amazônia

Norte

Propor políticas e ações para 
o desenvolvimento regional 
e buscar financiamentos e 
investimentos para a região.

CODEVASF

Companhia de 
Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e  
do Parnaíba

Nordeste e 
norte de Minas 
Gerais

Incentivar o desenvolvimento 
de projetos agroindustriais e 
agropecuários por meio do 
aproveitamento dos recursos 
hídricos e dos solos dos 
Vales do São Francisco e do 
Parnaíba.

SUDENE

Superintendência do 
Desenvolvimento  

do Nordeste
Nordeste

Promover o crescimento 
econômico e o progresso social 
dos estados onde atua e a 
integração desses estados com 
outras regiões, com base no 
desenvolvimento sustentável.

DNOCS
Departamento Nacional 

de Obras Contra as 
Secas

Nordeste

Atuar na região do semiárido, 
realizando obras de proteção 
contra as secas e inundações.



5

13.
a) O Nordeste é a região brasileira que possui maior número de agências de desenvolvimento 

regional: Codevasf, Sudene e Dnocs. Isso acontece porque o Nordeste é uma das 
regiões mais pobres do Brasil, que necessita de investimentos para o desenvolvimento da 
economia e para lutar contra a seca.

b) Não existem agências desse tipo nas regiões Sul, Sudeste e em partes da 
região Centro-Oeste. Isso ocorre porque essas regiões já são desenvolvidas 
economicamente.

14.
a) A região Sudeste e a região Nordeste, respectivamente.

b) Não, essa mudança não é significativa: “Apesar da redução, o Ipea afirma que essa 
tendência foi ‘sutil’ e não provocou mudança substancial no padrão de distribuição da 
atividade econômica no País.” 

 “Em 1995, os quatro Estados do Sudeste respondiam por 59,1% do PIB. Em 2008, caiu 
para 56% – apesar disso, apenas São Paulo e Rio de Janeiro são responsáveis por 45% 
do PIB do país.”




