Atividade de Revisão – Prova 1 – cap. 01 – Questões Objetivas

Utilize o mapa a seguir para auxiliar na resolução das questões de 1 a 4:

Fonte: Adaptado de http://image.slidesharecdn.com/profdemetriomelo-brasilregionalizao

1ª Questão:

O capitulo 1 nos orienta sobre a localização do Brasil no Mundo.
Marque a opção que tenha o único hemisfério da Terra onde o Brasil NÃO possui terras:
a) Hemisfério Oriental
b) Hemisfério Ocidental
c) Hemisfério Meridional
d) hemisfério setentrional

2ª Questão:

O Brasil possui um grande território, se comparado a maioria dos países do mundo.
Considerando seu tamanho nas partições do espaço onde está, o Brasil ocupa:
a)
b)
c)
d)

o primeiro lugar entre os países do mundo.
o segundo lugar no subcontinente Sul-Americano.
o terceiro lugar no continente Americano.
o quarto lugar na América Latina.

3ª Questão:

A posição que o Brasil ocupa na América do Sul, correspondendo a quase 50% do território,
estabelece seus tipos de fronteira.
O território brasileiro:

a) vai da Serra da Contamana ao Arroio Chuí, fazendo a divisão entre a fronteira continental e
a fronteira oceânica.
b) possui a fronteira continental menor e muito mais difícil de ser vigiada, se comparada com a
marítima.
c) tem a menor fronteira terrestre com a Argentina.
d) não possui fronteira com a Argentina, Chile e Equador.

4ª Questão:

As fronteiras e Limites delimitam diferentes relações no território: políticas, econômicas, culturais,
etc.
A fronteira é:
a) uma linha imaginária que existe entre estados e municípios.
b) uma faixa do território de um país que se estende ao longo da divisa terrestre dele.
c) uma faixa que corresponde a uma porção de terra de 10 m de largura e é de segurança do
país.
d) a delimitação de populações que possuem culturas (língua, culinária, música, etc.) e economias
(indústria e comércio, etc.) iguais.

Utilize o mapa a seguir na ajuda da resolução das questões 5 e 6.

Fonte: Adaptado de http://blogdoenem.com.br/wp-content/uploads//2014/10/geo-4.png

5ª Questão:

O Brasil possui uma dimensão latitudinal, ou seja, dimensão norte-sul, de aproximadamente 4.394
km. São praticamente 39º de variação latitudinal, o que provoca consequências para o território
brasileiro.

Marque, entre as alternativas a seguir, qual apresenta uma das consequências relacionadas a essa
variação:
a)
b)
c)
d)

Diferença na quantidade de habitantes.
Mudança nas atividades ligadas ao comércio.
Diferenças na condição climática.
Influências na disposição do relevo.

6ª Questão:

A dimensão oeste-leste é chamada de longitudinal e no Brasil ela é bem considerável. Entre a
Serra da Contamana (a oeste) e a Ponta do Seixas (a leste) há mais de 4.300 km de distância.
Essa longa distância horizontal traz como consequência:
a)
b)
c)
d)

a dificuldade de se vigiar os aproximados 23 mil km de fronteiras.
a variação climática, tendo o norte muito frio e o sul bem quente.
que o país tenha terras apenas no hemisfério Sul.
a existência de vários fusos horários, deixando o país com horas diferentes em seu território.

O mapa a seguir pode te ajudar a responder as questões 7 e 8.

7ª Questão:

De acordo com os nossos estudos sobre o acordo feito entre a Espanha e Portugal, chamado
Tratado de Tordesilhas, leia as afirmativas abaixo e marque a CORRETA.

a) Com a divisão de terras estabelecida no tratado de Tordesilhas Portugal ficou com menos terras
do que a Espanha.
b) Segundo o tratado, as terras a leste pertenciam a Portugal.
c) O Brasil foi descoberto no ano de 1500 e o tratado entre Portugal e Espanha foi assinado logo
após o descobrimento.
d) O tratado foi assinado na cidade de Tordesilhas, na Espanha no ano de 1494, seis anos antes
de Cabral chegar ao Brasil.

8ª Questão:

No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na:
a)
b)
c)
d)

Ocupação das áreas litorâneas.
Expulsão dos assalariados do campo.
Fixação do escravo na agricultura
Expansão para o interior.

9ª Questão:

No mapa abaixo vemos a gênese (origem) das fronteiras do território brasileiro, construídas deste
o período colonial, passando pelo imperial e finalizado na Primeira República.

Sobre a formação e o estabelecimento das fronteiras do território brasileiro representados no
mapa é CORRETO afirmar que:
a) No período colonial, a expansão portuguesa para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de
Tordesilhas foi acompanhada pelos países vizinhos na América do Sul.
b) O estabelecimento das fronteiras terrestres do Brasil atual foi fruto de disputas e acordos no
campo diplomático, portanto, sem que ocorresse nenhum conflito ou disputa armada por territórios
com os países vizinhos.
c) As maiores extensões das fronteiras terrestres brasileiras atuais foram pela ação diplomática do
Barão do Rio Branco solucionando disputas fronteiriças do Brasil com o Paraguai, o Chile e o
Equador.
d) O estabelecimento das fronteiras terrestres com a França (Amapá), a Bolívia (Acre) e a Colômbia
(região da Cabeça do Cachorro), foram favoráveis ao Brasil.

10ª Questão:

Fonte: Adaptado de Atlas Histórico e Geográfico Brasileiro – MEC, 1967

Indique qual das alternativas é CORRETA em relação ao sentido de ocupação do território:
a) A partir do centro do Brasil (Brasília), alcançando a atual Região Sul do Brasil.
b) A partir do litoral nordestino, seguindo o curso do rio São Francisco.
c) A partir do litoral do Rio Grande do Sul, alcançado a região de Minas Gerais e do atual
Centro-Oeste brasileiro.
d) A partir do litoral nordestino, alcançando a atual Região Sul do Brasil.

11ª Questão:

No século XVIII, o governo português incorporou a maior parte da Amazônia ao seu domínio. A
ampliação dessa fronteira da colônia portuguesa deveu-se
a) à expulsão dos jesuítas favoráveis à dominação espanhola.
b) às lutas de resistência das populações indígenas.
c) ao início da exploração e exportação da borracha.
d) à exploração e comercialização das drogas do sertão.

12ª Questão:

Portugal não respeitou o Tratado de Tordesilhas e avançou sobre terras espanholas com o
objetivo de verificar possíveis riquezas no território desconhecido.
No entanto, as atividades econômicas que, de fato, promoveram a ocupação da parte interior do
território que seria o futuro Brasil, foram:

a)
b)
c)
d)

a plantação de cana de açúcar e a extração de pau-brasil.
o incremento da pecuária e a industrialização do centro-oeste brasileiro.
a mineração, a pecuária como atividade paralela e a extração de borracha.
a extração de drogas do sertão e a implantação de povoados para comercialização da
produção.

13ª Questão:

O século XX foi marcado pela definição das nossas fronteiras. Este fato deve-se muito ao incentivo
na ocupação do território, através de inúmeras ações governamentais, visando a integração entre
as regiões.
Assinale a alternativa que apresenta uma dessas ações governamentais:
a) Construção de represas entre as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, possibilitando o
abastecimento populacional de água.
b) O governo passou a investir na construção de infraestrutura como estradas, portos, energia
elétrica e telecomunicações.
c) O governo ofereceu vantagens para investidores brasileiros, aumentando o aparecimento de
cidades no litoral.
d) Manteve a capital no Rio de Janeiro, levando desenvolvimento e ocupação para sudeste do
país.

Utilize a sequência de mapas a seguir no auxílio da resolução das questões 14 e 15.

Fonte: Adaptado de http://files.planetagaia.webnode.com/200000589-1116712106/veja-estadosbrasileiros.jpeg

14ª Questão:

A divisão político-administrativa do Brasil foi construída aos poucos, já dando seus primeiros passos
quando da ocupação do país pelos portugueses.
No período colonial de sua história (referindo-se ao primeiro mapa),
a) já temos as unidades federativas, cujas doações foram feitas pela coroa portuguesa a nobres
chamados de donatários.
b) o Brasil, que era denominado de América Portuguesa, era organizado políticoadministrativamente pelo governo português em Capitanias Hereditárias.
c) as províncias caracterizaram a organização político-administrativa no Brasil.
d) o imperador, temendo a ocupação das províncias no chamado Reino Unido do Brasil, passa a
administração ao governador geral.

15ª Questão:

Para chegar a atual hierarquia, o Brasil passou por diversos processos históricos caracterizados por
permanências e mudanças territoriais tanto em relação aos seus limites e fronteiras quanto às
mudanças administrativas.
Observando o mapa do Brasil (1990), com suas Unidades Federativas, é correto afirmar que:
a) ainda faltava anexar o norte do Amazonas (cabeça do cachorro), a região onde hoje é o Acre,
a fronteira da região Centro-Oeste e a fronteira da região Sul.
b) não estavam definidas a parte norte do estado do Amapá, a incorporação do Acre e terras do
estado de Santa Catarina.
c) está faltando a divisão do estado do Amazonas em Tapajós, Solimões, Alto Rio Negro e Jupiá.
d) o país já está com sua fronteira definida, tendo todas as 27 unidades federativas implantadas
pela constituição de 1988.

