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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
7º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - GEOGRAFIA 

 

PROF. NAYRIANA 

 
1- Analise os itens a seguir em V para verdadeiro e F para falso, considerando a região Sudeste e o seu processo de construção.  

(     ) Enquanto Portugal voltava sua atenção para o litoral nordestino, os colonos de São Vicente viam-se forçados a se aventurar 
no interior do território, em busca do sonho ouro e de indígenas. Foi de São Vicente que partiram as últimas expedições rumo ao 
interior paulista. 
(      ) Localizada no interior, São Vicente tornou-se um importante ponto de parada para o reabastecimento dos navios que 
circulam das Américas para a Europa, em geral envolvidos no tráfico de indígenas escravizados, 
(       ) Apesar de hoje ser a mais desenvolvida das regiões do país, o Sudeste passou a atingir maiores níveis de crescimento 
apenas a partir de meados do século XIX. 
(    ) Foi na capitania de São Vicente que foi fundada a última vila e instalaram os primeiros engenhos em terras americanas, 
obtendo, de início, relativo sucesso no cultivo da cana e na fabricação do açúcar. 
(     ) Na província de São Vicente foi erguida uma construção simples, onde os jesuítas moravam e catequizávamos índios. Era o 
chamado Pátio do Colégio, que depois deu origem a uma Vila que em seguida originou os estados do Sudeste brasileiro. 
 

2-(Uemg 2014) Leia com atenção o texto a seguir para responder os itens a e b. 
 
MINAS GERAIS RETRATA O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO BRASILEIRO  
 
O Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) mostra a realidade complexa do País, dentro do estado de Minas. 
Reflexo de sua posição geográfica e características históricas, o estado se aproxima das regiões mais desenvolvidas do Brasil 
quando avaliados os dados colhidos em municípios do Sul, Centro e Triângulo Mineiro, mas se mantém com níveis preocupantes 
quando são consideradas as estatísticas das regiões Norte e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. A ambiguidade nacional se 
repete na avaliação geral de Minas em comparação com os últimos anos. Se, por um lado, o estado avançou do patamar de 
médio para o de alto desenvolvimento, por outro, está na última colocação da Região Sudeste e fica atrás de todos os estados do 
Sul. A educação, apesar de registrar avanços na última década, continua sendo o setor mais atrasado tanto nos municípios 
mineiros como no País.(...)  

(www.em.com.br . Acesso: 30/7/2013. Adaptado.) 
 
a) A qual região brasileira pertence o estado de Minas Gerais? 
___________________________________________________________________________________________________ 
b) Além de Minas Gerais, quais outros estados formam essa região? 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

3- O processo de industrialização do Sudeste foi acompanhado pelo crescimento das cidades. Ao longo do século XX, assistiu-se à 
formação de inúmeras cidades e ao estabelecimento da região metropolitana de cada estado.  
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Para a chegada das indústrias no Sudeste, a região também desenvolveu em seu espaço outras atividades econômicas que 
antecederam a industrialização. Apresente essas atividades em ordem, desde a chegada dos colonizadores à região, até a vinda 
das indústrias. Encaixe na sua resposta também o termo industrialização. 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

4- Observe com atenção a tabela a seguir: 
 
Porcentagem de indústrias por região do Brasil (1996 – 2014) 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

1996 2,3% 9,2% 60,8% 23,2% 4,5% 
2014 3,0% 13,4% 47,3% 29,4% 6,9% 

 
Agora, responda os itens a seguir: 
a) O que aconteceu com a participação da Região Sudeste no parque industrial nacional durante o período apresentado? Por que 
isso aconteceu?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Analise a seguinte afirmação: “A Região Sudeste concentra a maior parte das indústrias do Brasil”. Essa afirmação é falsa ou 
verdadeira? Justifique, com base nos dados apresentados na tabela.  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
5- No relevo da região Sudeste, observam-se planícies e planaltos. No entanto, predominam os planaltos, como os de Minas Gerais, 

por exemplo. Sabendo dito, explique a relação entre o relevo e o aproveitamento dos rios da região. 

 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

6-Observe as imagens abaixo: 
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As imagens acima retratam alguns dos ambientais observados na região Sudeste, causados pela grande concentração 
populacional que esta região possui. Assim, a partir dos nossos estudos e discussões, elabore um parágrafo comentando sobre o 
tema e destacando outros problemas AMBIENTAIS e SOCIAIS observados na região.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

7- Leia o trecho abaixo: 

“A construção de Brasíliademorou quase quatro anos, mas depois de três anos a maioria dos seus principais edifícios estava 
pronta, dentre os quais o Palácio da Alvorada, primeiro prédio da capital construído em concreto armado, a primeira construção de 
estrutura metálica (material trazido dos Estados Unidos) foi o Brasília Palace Hotel. A partir de 1960, iniciou-se a transferência dos 
principais órgãos do Governo Federal para a nova capital com a mudança das sedes dos poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário. Lúcio Costa foi o principal urbanista da cidade. Oscar Niemeyer, amigo próximo de Lúcio, foi o principal arquiteto da 
maioria dos prédios públicos e Roberto Burle Marx foi o responsável pelo paisagismo. Brasília custou cerca de um bilhão de 
dólares. Este custo extremamente elevado deveu-se, em parte, a ausência de estradas de ferro e de rodovias bem traçadas para 
levar o material de construção. A solução foi transportar o material de construção por via aérea, fato que encareceu muito o custo 
das obras.” 

De acordo com o trecho, por que a construção de Brasília teve um custo extremamente elevado? Em um parágrafo destaque a 
importância da construção das rodovias para o Centro-Oeste.  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

8- (Uerj 2002)  FAVELA 
 
Numa vasta extensão 
onde não há plantação 
nem ninguém morando lá. 

Cada um pobre que passa por ali 
só pensa em construir seu lar. 
E quando o primeiro começa 
os outros, depressa, procuram marcar 
seu pedacinho de terra pra morar. 
E assim a região sofre modificação, 
fica sendo chamada de nova aquarela. 
É aí que o lugar então passa a se chamar 
Favela 

 ("Padeirinho" - Jorginho) 
 
As primeiras favelas do Rio de Janeiro surgiram, provavelmente, ao final do século XIX nos morros Favela - atual Providência - e 
Santo Antônio, numa época de intenso crescimento populacional e significativas modificações urbanas. 
O conhecimento histórico desse processo e as observações feitas pelos autores da canção permitem afirmar que o surgimento 
das favelas, no Rio de Janeiro, está ligado à conjugação dos seguintes fatores:  
a) expansão espacial da cidade e disputa pela ocupação do solo  
b) política estatal de habitação popular e crescimento da área metropolitana  
c) decadência agrícola fluminense e competição entre áreas de especialização produtiva  
d) momento de imigração estrangeira e atração de novos trabalhadores para a indústria  
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9- (Enem 2017)  A configuração do espaço urbano da região do Entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações 

urbanas e regiões metropolitanas do pais, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, 
onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica 
concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e 
produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica. 
 
CAIADO, M. C. A migração intrametropolitana e o processo de estruturação do espaço da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. In: HOGAN, D. J. et 

al. (Org.). Migração e ambiente nas aglomerações urbanas. Campinas: Nepo/Unicamp, 2002. 

 
 
A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de  
a) expansão vertical.  
b) polarização nacional.  
c) emancipação municipal.  
d) segregação socioespacial.  
e) desregulamentação comercial.  
 

10- (Unicamp 2017)   
 

Distribuição da população pelas regiões brasileiras (em porcentagem) 
Regiões 
/ Anos 

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Centro-
Oeste 

3,0  3,8  4,9  5,8  6,4  6,9  7,4  

Norte 3,9  4,1 4,4  5,6  7,0  7,6  8,3  

Sul 15,1 16,8  17,7  16,0  15,1 14,8  14,4  

Nordeste 34,6  31,6  30,3  29,2  28,8  28,1 27,8  

Sudeste 43,4  43,7  42,7  43,4  42,7  42,6  42,1 
 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 
 
Os sucessivos Censos Demográficos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) buscam conhecer a distribuição da 
população pelo território brasileiro, conhecimento relevante para os mais diversos tipos de planejamento. 
 
Considerando os dados da tabela acima, assinale a alternativa correta.  
a) As regiões Norte e Centro-Oeste foram as únicas com acréscimos contínuos na participação regional desde 1950, fenômeno 
associado aos fluxos migratórios nacionais incentivados por políticas governamentais de ocupação do território.   
b) A região Nordeste foi a única que apresentou redução contínua de participação regional, fenômeno associado às grandes secas 
do sertão, responsáveis pela migração da população para as outras regiões do país ao longo de todo o século XX.  
c) A região Sudeste tem maior participação regional na população do país, apresentando redução a partir de 1991, fenômeno 
associado ao decréscimo, em números absolutos, de sua população pela elevada queda da taxa de fecundidade.  
d) A região Sul apresentou acréscimo de participação regional até 1991, ocorrendo queda nas décadas seguintes, fenômeno 
associado ao regresso dos filhos de imigrantes europeus em busca de trabalho nos países de origem de seus pais.  
 

11-No relevo da região Sudeste, observam-se planícies e planaltos. No entanto, predominam os planaltos, como os de Minas Gerais, 
por exemplo. Sabendo dito, explique a relação entre o relevo e o aproveitamento dos rios da região. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

12- No fim do século XVII, os bandeirantes finalmente encontraram ouro e pedras preciosas na região onde se localiza Minas Gerais. 
Foi o início de grandes mudanças na vida econômica da colônia. Além de deslocar o eixo político-econômico do nordeste para o 
sudeste da colônia, a mineração também provocou outras mudanças. Aponte-as. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 


