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1. Leia o texto a seguir e observe a imagem para responder às questões. 

O território de Santa Catarina permaneceu durante muito tempo como área 

de passagem dos tropeiros que demandavam as terras mais ao sul, em busca do gado 

dos campos de Vacaria (hoje parte do Rio Grande do Sul). As povoações mais antigas 

eram aquelas que desempenhavam papel estratégico para a Coroa portuguesa, no 

controle de acesso à bacia do Prata – Laguna e Desterro (esta última, atualmente 

Florianópolis), ambas no litoral. Assim, a região do Vale do Itajaí não tem ainda 200 

anos de ocupação permanente.  

IBGE. Atlas das representações literárias de regiões brasileiras. Disponível em: 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/atlas/tematicos/atlas_representacoes_literarias/vol_1_brasil_meridional.pdf>. Acesso em: 22 set. 2018. 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Travessia de tropeiros em balsa no rio Itajaí-Açu, em Blumenau, 1927. 

a) De acordo com a divisão do IBGE, indique a região brasileira à qual o Vale do Itajaí pertence. 
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b) Com base no texto e na imagem, cite as principais atividades que se desenvolveram nessa 

região até início do século XX. 

 

 

 

 

 

2. Observe o mapa a seguir para responder à questão. 

Terras indígenas no Brasil 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas>. 

Acesso em: 2 ago. 2018. 
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Identifique o local onde ocorre a maior concentração de terras indígenas no Brasil e elabore uma 
hipótese que justifique essa concentração. 

 

 

 

 

 

 

3. Até a segunda metade do século XIX, o Nordeste era a região mais populosa do Brasil, concentrando 
mais de 40% da população total do país. Nas décadas seguintes, porém, a concentração populacional 
da região reduziu sistematicamente: essa porcentagem caiu para 35% em 1940 e para 27,8% em 2010. 

Relacione a queda na concentração da população brasileira na região Nordeste e a migração dos 
nordestinos para outra região do país. 
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4. Observe atentamente o mapa a seguir para responder às questões. 

Analfabetismo no Brasil entre a população de 30 a 59 anos (2010) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte:elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

a) Aponte as duas regiões brasileiras que apresentam as maiores taxas de analfabetismo entre a 

população de 30 a 59 anos. 
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b) Cite pelo menos uma consequência das elevadas taxas de analfabetismo para o mundo do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

5. Observe o gráfico abaixo.  

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
onte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=5&uf=00>. 

Acesso em: 20 out. 2018.  

a) Identifique a região mais populosa do país.  

 

 

 

b) Sabendo que a região Norte tem a maior área de todas as regiões do país, pode-se dizer que 

ela é muito povoada? Explique sua resposta. 

 

 

 

 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=5&uf=00
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6. Assinale a alternativa que corresponde à sub-região do Nordeste em que se concentra a atividade 
canavieira, desde o início da exploração dessa atividade: 

a) Meio-Norte, sub-região mais próxima ao bioma Amazônico e com clima úmido. 

b) Agreste, sub-região de transição e próxima aos centros comerciais do sertão e do litoral. 

c) Sertão, sub-região do semiárido com clima adaptado para o cultivo canavieiro. 

d) Zona da Mata, sub-região mais próxima ao litoral, com solos férteis. 

 

7. Leia atentamente o texto a seguir. 

No Brasil existem 65.939 ligações entre uma cidade brasileira e outra do país 

– ou do exterior –, seja de ônibus, barco, lancha, van ou algum outro tipo de transporte 

público coletivo. Esse dado é da publicação Ligações Rodoviárias e Hidroviárias 2016, 

lançada [...] pelo IBGE. A pesquisa mostra, ainda, que São Paulo é a cidade que mais 

oferta possibilidades de viagem. Da capital paulista é possível comprar passagem para 

1.477 diferentes cidades. 

MARLI, Mônica. São Paulo é a cidade que mais tem ligações de transporte público intermunicipal no Brasil.  

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/10556-sao-paulo-e-a-

cidade-que-mais-tem-ligacoes-de-transporte-publico-intermunicipal-no-brasil>. Acesso em: 22 set. 2018. 

Assinale a alternativa que apresenta uma consequência positiva e uma negativa, respectivamente, 
da grande oferta de transporte público intermunicipal na cidade de São Paulo: 

a) Maior velocidade no deslocamento da população e emigração dos trabalhadores mais 

qualificados. 

b) Maior rapidez na economia em virtude das possibilidades de deslocamento e aumento da 

poluição do ar em razão uso intensivo de transporte terrestre. 

c) Redução do uso de outras modalidades de transporte mais poluentes, como ferroviário e 

hidroviário, e aumento das tarifas. 

d) Redução das tarifas em virtude da maior concorrência e necessidade de aumento das faixas 

exclusivas para ônibus. 
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8. Observe o mapa a seguir para responder às questões 8 e 9. 

Ligações frequentes entre municípios 

por transporte aquaviário de passageiros (2016) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: IBGE. : Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/ligacoes_rodoviarias/>. Acesso em: 3 ago. 2018. 
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Assinale a alternativa que apresenta a região onde se concentra o transporte hidroviário de 
passageiros e uma vantagem que ele traz para a região: 

a) Região Nordeste, cuja maior vantagem é a geração de empregos no setor industrial de 

construção de hidrovias. 

b) Região Nordeste, cuja maior vantagem é a interligação com as demais regiões do país e do 

exterior. 

c) Região Norte, cuja maior vantagem é o deslocamento com menor impacto ambiental dos 

recursos naturais.  

d) Região Norte, cuja maior vantagem é a conexão com os principais centros comerciais do 

Nordeste e do Sudeste. 

 

9. Um fator que contribui para o desenvolvimento do transporte hidroviário de passageiros nessa 
região é: 

a) a hidrografia, que, por ser de planície, oferece maior facilidade para a navegação. 

b) o clima seco, que, ao propiciar maior estabilidade, reduz os riscos de acidente. 

c) a preservação constante das florestas, garantindo o grande volume hídrico dos rios. 

d) o território pequeno, permitindo que os deslocamentos sejam reduzidos. 

 

10. Observe o gráfico abaixo. 

Porcentagem da população por cor ou raça – grandes regiões (2010) 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2010. 
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Em relação à população total de cada região, qual região possui a maior porcentagem de pardos? 

a) Norte. 

b) Nordeste. 

c) Centro-Oeste. 

d) Sudeste. 

 


