
 

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS – CUIABÁ-MT 

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA – PROFESSOR(A): ADRIANE VIEIRA 

ALUNO(A): _______________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 8° ANO (   ) A   (   ) B   (   ) C      

 

1- Quais são os objetivos que estão relacionados a regionalização de um determinado espaço? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- Como o Brasil está regionalizado de acordo com critérios políticos e socioeconômico? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3- Caracterize as regiões geoeconômicas do Brasil: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4- (UFAM) “Como dispositivo de múltiplos usos, o telefone celular tem servido cada vez mais de suporte 

para convergência de mídia, potencialidade que o tem tornado alvo de investimentos por parte da indústria. 

Há previsões de que, em 2020, os dispositivos móveis serão o maior meio de acesso à internet.” 

 

(RODRIGUES, Carla. Revista Galáxia, São Paulo, n. 20, 2010). 

 

O contexto da citação acima se refere a uma das principais características do: 

 

a) Capitalismo industrial. 

b) Capitalismo financeiro. 

c) Capitalismo informacional. 

d) Capitalismo comercial. 

e) Capitalismo da exploração. 

 

5- (UNESP) Observe as figuras. 



 

 

Faça uma análise da transformação da paisagem, identificando quatro modificações feitas pelo homem, 

com base em interesses capitalistas: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_ 

 

6- A respeito do Complexo Regional do Centro-Sul, assinale o que for INCORRETO: 

a) a região Centro-Sul apresenta uma maior concentração populacional em razão de sua avançada 

industrialização e pela acelerada urbanização. 

b) a modernização do campo permitiu que essa região liderasse a produtividade agrícola brasileira. 

c) por ser a região mais industrializada, apresenta complexos industriais em toda a sua extensão de forma 

coordenada. 

d) o Centro-Sul apresenta, em termos proporcionais, uma baixíssima quantidade de habitantes residentes 

em propriedades rurais. 

 

7- (UNEAL) 

O Brasil está dividido em três regiões geoeconômicas que refletem as diferentes formas de ocupação 

humana ao longo do tempo histórico: Nordeste, Centro-Sul e Amazônica. Analise os aspectos que 

caracterizam essas regiões: 

I. O Nordeste é a principal área de refluxo (saída) de pessoas nas migrações internas do país. 

II. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do país. 

III. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. 

IV. A região nordestina apresenta muitas marcas da colonização e, por praticamente três séculos, foi a 

região mais rica do Brasil. 

Está correto o contido em 

a) I e II, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 
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8- Identifique as regiões do Brasil  e identifique qual tipo de regionalização está sendo trabalhada no mapa 

abaixo: 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9- Resumo do capítulo 2 no Caderno de Geografia: 

 

10- Mapa mental sobre o Socialismo no Caderno de Geografia ( esse tema será trabalhado em nosso 

retorno às aulas, portanto ele é importante para o embasamento do tema que será abordado). 

 

 

 

 

 


