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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) consultada(s) para a 
realização da Atividade: 

7 e 8 

Data que foi postado o trabalho 08/10 

Data limite para entrega do trabalho 16/10 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professorjonatasarraes@gmail.com 

OBSERVAÇOES - 

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 
 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário estipulado no 
cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os direcionamentos 
indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail do professor (PRESTE 
BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em 
hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail 
especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo do 3º bimestre que o 
aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

 Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo Messenger do Facebook do 
Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

 Equipe CAQ 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Geografia - Professor(a): Jonatas 

3° Bimestre - 08/10/2020 
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1 - O conceito geográfico associado à separação de uma área do todo através de um critério por suas 
semelhanças: 

 a) região   b) território  c) paisagem cultural   d) lugar  e) espaço geográfico 
 
2 - A região Nordeste do Brasil apresenta 1.554.257,0 quilômetros quadrados, essa área do território 

brasileiro apresenta grandes diferenças em aspectos como clima, vegetação, economia, entre outros. 
Nesse contexto, a região é dividida em quatro, processo conhecido como as sub-regiões do Nordeste. 
Essa divisão é composta por:  
a) Meio-Norte, Sertão, Zona da Mata, Agreste.   d) Amazônica, Sertão, Agreste, Litorânea. 
b)  Caatinga, Zona da Mata, Agreste, Sertão.   e)  Litorânea, Meio-Norte, Sertão, Caatinga 
c)  Meio-Norte, Litorânea, Zona da Mata, Agreste. 

 
3 - Sobre a população nordestina, julgue os itens a seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falso. 
 (    ) A região Nordeste é etnicamente homogênea, assinalando uma identidade única entre os seus 

habitantes. 
 (      ) A sub-região da Zona da Mata é aquela que apresenta o menor número de habitantes. 
 (     ) Em razão do elevado grau de industrialização, a maior parte da população brasileira encontra-se, 

atualmente, na região Nordeste. 
 (     ) Apesar de apresentar um elevado índice populacional, algumas regiões do Nordeste apresentam 

verdadeiros “vazios demográficos”. 
 
4 – Assinale a alternativa que apresenta os climas encontrados na região nordeste.  

a) Equatorial úmido, tropical semiárido e tropical.   c) Tropical e desértico.  
 b) Mediterrâneo e subtropical.     d) Subtropical e polar.  
 
5 – Diga com suas palavras o que você entende sobre cultura e fale sobre a cultura nordestina.  

_____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
6 - Em relação ao Sudeste do Brasil, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO 
 a) Apresenta um pequeno crescimento urbano, quer nas regiões agrícolas, quer nas de predomínio de 

atividades mercantis ou industriais. 
 b) É a porção do país mais integrada no sistema econômico mundial e a mais dinâmica em termos de 

relações externas e internas. 
 c) É palco de lutas e reivindicações urbanas em torno de moradia, saúde, transporte, educação e outros 

bens de consumo coletivo. 
 d) Desenvolve uma atividade agrícola importante e, em grande parte, moderna, associada aos setores 

secundário e terciário de sua economia. 
 e) Possui uma grande área industrial que, a partir da capital de São Paulo, ultrapassa os limites desse 

Estado, adentrando por Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
 
 7 - Embora pouco extenso, o Sudeste é a mais importante região brasileira em termos econômicos e 

políticos. Sobre as características dessa região, julgue os itens que se seguem. 
 (    ) A região Sudeste distingue-se do restante do Brasil por ser a área com maior proporção de terras 

baixas. O relevo dessa região apresenta um claro predomínio de planícies sedimentares, 
desgastadas pela erosão. 

 (     ) O regime de chuvas dessa região é típico do clima temperado: as chuvas concentram-se no inverno, 
o verão é a época da estiagem. 

 (   ) A devastação da mata atlântica foi provocada pela expansão da agricultura e da indústria, que 
deixaram apenas manchas da floresta. 

 (    ) São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as três metrópoles da Região Sudeste. Essas cidades 
concentram uma grande parte da produção industrial, do comércio e dos serviços do país. 

 (    ) O processo de industrialização não atingiu toda a região sudeste, o que produziu espaços geográficos 
diferenciados e grandes desigualdades dentro da própria região. 
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8 – Quais são os climas encontrados na região Sudeste? Fale também sobre o relevo desta região.  
_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
9 – Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas no Sudeste brasileiro? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 10 – Explique com suas palavras a diferença entre populoso e povoado.  
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 


