
 
 
 
 

REVISÃO GEOGRAFIA - 1º BIMESTRE 

 

 

1 - Em relação aos hemisférios, podemos dizer que o Brasil se encontra: 

 

a) no hemisfério norte 

b) totalmente no hemisfério sul 

c) totalmente no hemisfério ocidental 

d) no hemisfério oriental 

 

2 - Na divisão continental o Brasil se localiza na: 

 

a) América do Norte 

b) América do Sul 

c) América Central 

d) TRA 

 

3 - Em relação a divisão política do Brasil, ele é composto: 

 

a) 26 estados e um distrito federal 

b) 27 estados 

c) 27 estados e um distrito federal 

d) 26 estados 

 

4 - Quais os paralelos que cortam o Brasil, alterando seus climas e paisagens? 

 

a) Linha do Equador e Trópico de Câncer 

b) Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio 

c) Linha do Equador e Círculo Polar Antártico 

d) Linha do Equador e Trópico de Capricórnio 

 

5 - Qual a região brasileira, segundo o IBGE, é a mais industrializada e populosa? 

 

a) Região Centro-Oeste 

b) Região Sul 

c) Região Sudeste 

d) Região Norte 

 

6 - O nosso estado de Minas Gerais aparece em duas partes da regionalização geoeconômicas, quais são? 

 

a) Centro-Sul e Amazônica 

b) Amazônia e Nordeste 

c) Nordeste e Centro-Sul 

d) NRA 

 

 

 

 

 



7 - Utilizando seu mapa de fuso horário do Brasil, livro página 227, marque a resposta correta: 

 

"Um empresário irá fechar um negócio em Rio Branco (AC). Saiu de Curitiba (PR) às 12 horas e seu vôo durou 

3 horas. Que hora chegou em Rio Branco (AC)? 

 

a) 10h 

b) 13h 

c) 15h 

d) 14h 

 

8 - A estrutura da população se organiza através de: 

 

a) idade - faixas etárias 

b) gênero - masculino e feminino 

c) atividades econômicas 

d) TRA 

 

9 - O crescimento vegetativo de uma região se dá através de: 

 

a) a soma absoluta da população 

b) da expectativa de vida 

c) a chegada de imigrantes 

d) diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade 

 

10 - Quando um indivíduo migra para o seu trabalho bem cedinho e volta a noite para sua casa, podemos 

dizer que realizou uma migração: 

 

a) externa 

b) temporária 

c) inter-regional 

d) êxodo rural 

 

Questões abertas 

 

1 - Por que podemos chamar o nosso país de um país continental? 

2 - Quais os pontos extremos do Brasil? 

3 - O que foi o Tratado de Tordesilhas para o Brasil? Quais os países que participaram dele? 

4 - O Brasil é soberano em seu território e dá a ele plenos poderes em três grandes áreas. Quais são elas e 

quem as protege? 

5 - Por que o Brasil precisa ser regionalizado? 

6 - Quais são as regiões brasileiras cujo critério se deu obedecendo seus aspectos naturais? Minas Gerais faz 

parte de qual delas? 

7 - Quais os critérios utilizados pelo IBGE para definir as regiões geoeconômicas? Quais são elas? 

8 - Qual é a base étnica da população brasileira? 

9 - Observando o mapa do Brasil - densidade demográfica (livro página 241), por que podemos dizer que o 

Brasil é muito populoso, mas pouco povoado? 

10 - Migração se define como a população que está em constante movimento, portanto, defina: 

a) migração interna 

b) migração externa 


