
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – Geografia - Prof. Maurício 

7º ano 

Conteúdo: CAPÍTULO 12 – REGIÃO NORTE 

 

 

1-O revelo é um elemento natural de grande importância para o espaço geográfico da Região 

Norte, pois interfere em vários outros elementos da natureza, como os rios, por exemplo. 

Sobre o relevo dessa região, assinale a alternativa que completa corretamente os espaços 

vazios da frase a seguir: 

A Região Norte apresenta um relevo com características ______________, com a presença de 

planícies extensas e destaque para o _________________, que é __________________ do 

Brasil. 

2-Sobre o processo de ocupação da Região Norte e as características atuais de sua população, 

analise as afirmativas: 

I - Essa região é uma das mais populosas do Brasil. 

II - Essa região apresenta número relativamente pequeno de população - entre outros motivos, 

pelo fato de a colonização do território brasileiro ter começado nas regiões litorâneas, no 

século XVI. 

III - É essa a região menos povoada das regiões brasileiras, e isso auxilia na preservação de 

parte da floresta. 

IV - A densidade demográfica da Região Norte é uma das maiores do Brasil, devido à sua 

grande extensão territorial. 

Sobre as afirmativas: 

(A)apenas a I é correta. 

(B)apenas a I e IV são corretas. 

(C)apenas a III é correta. 

(D)apenas a II é correta. 

(E)apenas a II e III são corretas. 
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3-O uso sustentável dos recursos naturais é destaque em jornais e revistas e na televisão. A 

Região Norte desenvolve propostas desse tipo de exploração econômica, sendo considerada 

um destaque mundial nesse sentido. Sobre o desenvolvimento sustentável na Amazônia, 

julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

  

(   ) As reservas extrativistas são propostas que unem a utilização econômica de recursos 

naturais renováveis. 

(   ) A Floresta Amazônica abriga uma complexa biodiversidade e, também, populações 

ribeirinhas ligadas ao recursos naturais. Por essa razão, a criação de reservas extrativistas é 

uma prática interessante para o desenvolvimento socieconômico da região. 

(   ) Segundo a perspectiva ligada ao desenvolvimento sustentável na Amazônia, deve-se 

impedir as áreas da região de serem exploradas economicamente, devido à preocupação com 

o equilíbrio ecológico. 

(   ) Apesar da complexidade na implantação de ações que seguem o desenvolvimento 

sustentável, esse conceito pode ser implantado com planejamento de curto prazo, pois muitos 

dos recursos naturais da Amazônia são inesgotáveis. 

4-Sobre a divisão da Região Norte em estados e sobre sua população, observe o mapa e 

assinale as 3 alternativas corretas: 

(A) É a região de maior área, mas é a segunda com menor número de habitantes, perdendo 

apenas para a Região Nordeste. 

(B)Em sua imensidão, é dividida em seis estados: Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará e 

Amapá. 

(C)Possui número de população relativamente baixo e uma grande área. Dessa forma, é a 

região menos povoada do Brasil. 

(D)Possui divisas com vários estados brasileiros e fronteiras com sete países sul-americanos. 

(E)Está localizada nos hemisférios Norte e Sul. 

5-A localização geográfica da Região Norte tem consequências sobre o seu clima e, também, 

para suas florestas. Sobre esse tema, observe a imagem e analise as afirmativas: 

  



 
 

I - O monumento assinala onde passa a linha imaginária do Trópico de Câncer; por isso, diz-se 

que a Floresta Amazônica é uma floresta tropical. 

II - A passagem do Trópico de Câncer na Região Amazônica (conforme a foto) resulta em clima 

quente e chuvoso. 

III - A linha imaginária do Equador passa pela Região Norte, fazendo a divisão dessa região 

entre o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte. Devido à sua baixa latitude, seu clima típico é 

de altas temperaturas. 

IV - A região tropical brasileira tem como símbolo a passagem da linha imaginária do Trópico 

de Capricórnio, conforme o monumento, sendo essa região famosa por sua grande quantidade 

de chuvas. 

  

Sobre as afirmativas: 

 (A)a correta é a I. 

 (B)a correta é a II. 

 (C)a correta é a III. 

 (D)a correta é a IV. 

 (E)nenhuma delas está correta. 

6-A Floresta Amazônica é um importante patrimônio ambiental. Nela foram criadas várias 

áreas, dentre as quais a Amazônia Legal. Sobre a Floresta Amazônica e a Amazônia Legal,é 

correto afirmamos que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7-Observe a imagem, identifique a atividade econômica relacionada e, sobre ela, analise as 

afirmativas: 

 



  

 

I - A imagem mostra árvore sinalizada para ser derrubada para aproveitamento da madeira. O 

setor madeireiro é destaque na economia da Região Norte. 

II - A imagem retrata atividade econômica considerada sustentável, por meio da qual as 

populações tradicionalmente extrativistas extraem seu sustento da floresta sem grandes 

impactos ambientais. 

III - Para a atividade econômica mostrada na fotografia, muitas cooperativas já foram formadas 

a fim de melhorar a condição de venda do produto dela derivado. 

IV - Por causar grandes danos ambientais, a atividade econômica mostrada na fotografia é 

proibida por leis ambientais. 

  

Estão corretas: 

 (A)I e IV. 

 (B)II e IV. 

 (C)I e III. 

 (D)II e III. 

 (E)III e IV. 

8-A economia da Região Norte recebeu incentivos para seu crescimento - entre os quais, o 

estímulo à industrialização. A principal medida para esse fim foi o estabelecimento da Zona 

Franca de Manaus. Sobre esse projeto econômico é incorreto afirmar que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



A economia da Região Norte recebeu incentivos para seu crescimento - entre os quais, o 

estímulo à industrialização. A principal medida para esse fim foi o estabelecimento da Zona 

Franca de Manaus. Sobre esse projeto econômico, assinale a alternativa incorreta: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9-A população indígena atual da Região Norte não apresenta, em sua maioria, boas condições 

de vida, pois seu modo de vida vai de encontro com a cultura não indígena atual. Para 

preservar essa população, sua cultura e seu modo de vida, analise as afirmativas que 

apresentam tentativas de melhorar a qualidade de vida desses indígenas: 

  

I - Criação de programas para estabelecimento do empreendedorismo destinado à população 

indígena e para estimular novos negócios comerciais, a fim de dinamizar o desenvolvimento 

econômico de suas terras. 

II - Delimitação de terras indígenas, a fim de grarantir a sua sobrevivência, preservando 

apectos da cultura indígena. 

III - Incentivo à migração desses grupos para outras regiões com maior possibilidade de 

emprego. 

IV - Destino de recursos públicos para suas necessidades básicas, visando garantir saúde, 

moradia e educação. 

Estão corretas: 

(A)I e II. 

(B)II e IV. 

(C)I e III. 

(D)II e III. 

(E)I e IV. 

10-Os aspectos culturais das populações que habitam a Região Norte do Brasil ajudam a 

formar a identidade dessa região. Sobre essas características culturais e populacionais, julgue 

as afirmativas a seguir como verdadeiras (V ) ou falsas (F) e, em seguida, assinale a alternativa 

que contém a sequência correta: 

  

(   ) A cultura indígena é um dos elementos que formam a cultura da Região Norte. 

(   ) Embora tenhamos população descendente de indígenas, não encontramos influência da 

sua cultura no cotidiano dos habitantes da Região Norte, pois essa cultura já foi eliminada. 



(   ) Alguns aspectos culturais, como a Festa do Boi, são influências culturais de outras regiões 

do Brasil adotadas pelos habitantes da Região Norte. 

(   ) A Festa do Boi de Parintins possui importância local, mas infelizmente não desperta o 

interesse da população de outras regiões. 

 

 

CAPÍTULO 13 – REGIÃO CENTRO-OESTE 

11- Uma das características marcantes da Região Centro-Oeste é a elevada diversidade de 

paisagens, o que levanta o interesse por parte de pesquisadores e turistas. Existe vegetação 

característica de mais de um bioma brasileiro nessa região, mas a maior vegetação em área no 

Centro-Oeste é:___________________________________________________________ 

12- A maior alteração econômica que vem ocorrendo da Região Centro-Oeste 

é:_______________________________________________________________________ 

13- Até algumas décadas atrás, ainda no século passado, a região de ocorrência do Cerrado no 

Centro-Oeste apresentava alto grau de preservação, cenário que se alterou drasticamente nas 

últimas décadas. De acordo com esse tema, assinale a alternativa que retrata o motivo para a 

não utilização do Cerrado no passado e por que essa situação se alterou: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14- A Região Centro-Oeste é uma das cinco macrorregiões definidas pelo IBGE. Sobre 

essa divisão regional, observe o mapa abaixo: 

  

Julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) e marque a alternativa que 



contém a sequência correta: 

 

(  ) A Região Centro-Oeste é composta por estados localizados a leste do Oceano Atlântico. 

(  ) Essa região se situa ao sul dos estados do Pará, do Amazonas e do Tocantins. 

(  ) A Região Centro-Oeste faz divisa com oito estados brasileiros e fronteira com outros países 

da América do Sul. 

(  ) A Região Centro-Oeste é composta por três estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás. O Distrito Federal é capital do Estado de Goiás. 

(  ) A Região Centro-Oeste é a única região brasileira que não possui costa litorânea.  

 (A)F - F - V – V - F 

 (B)V - V - V – F - V 

 (C)F - V - V – F - V 

 (D)V - F - V – F – F 

 (E)F - F - F – V – V 

15- A Região Centro-Oeste do Brasil apresenta, devido ao seu posicionamento geográfico e a 

outros elementos naturais, determinadas características climáticas. Sobre essas características, 

analise as afirmativas abaixo: 

  

I – As temperaturas são variadas e mudam conforme as estações do ano. 

II – Na maior parte do seu território, predomina o clima tropical, com verões caracterizados 

por altas temperaturas e, geralmente, com grande volume de chuvas. 

III – No clima predominante dessa região, a umidade varia conforme as estações do ano, sendo 

o inverno o período mais chuvoso.  

IV – A região abriga áreas relativamente pequenas, com temperaturas médias mais baixas. 

Devido à influência da altitude, o clima é denominado de tropical de altitude. 

Estão corretas: 

(A)I e III. 

(B)I e II. 

(C)II e IV. 

(D)I e IV. 

(E)I, II e III. 



16- Na Região Centro-Oeste, localiza-se o Pantanal, que representa importância ambiental 

para o mundo todo. Sobre essa formação geográfica, observe a frase a seguir e complete-a 

corretamente: 

 O Pantanal constitui um/uma dos/das maiores ______________________ de todo o Planeta, 

apresentando ______________ temperaturas e umidade _________________, o que 

possibilita a existência de grande biodiversidade. Essa região apresenta____________ 

conservação dos elementos naturais. 

17- Sobre as características econômicas da Região Centro-Oeste, assinale a alternativa que 

contém os produtos que se destacam na produção: 

(A)Plantio de cana-de-açúcar e criação de gado, extração de calcário, carvão mineral e 

petróleo. 

(B)Plantio de soja e criação de gado, extração de madeira, ferro, manganês, pedras preciosas e 

semipreciosas. 

(C)Plantio de café e criação de búfalos, extração de madeira, ferro, manganês e petróleo. 

(D)Plantio de milho e feijão, criação de gado, extração de madeira, ferro, ouro e petróleo. 

(E)Plantio de soja e criação de gado, extração de petróleo, ouro, diamantes e ferro. 

 

18- O Pantanal é um bioma de transição formado pela inter-relação com outros biomas. Por 

essa razão, mostra-se frágil às alterações realizadas não somente no próprio local como 

também em outra regiões. Sobre os problemas ambientais gerados no Pantanal, marque as 

alternativas corretas: 

(A)Os rios que inundam o Pantanal originam-se em outros biomas. Assim, conforme o impacto 

gerado, podem receber quantidade de água menor que o normal. 

(B)O aumento das áreas urbanas no Pantanal está causando grande diminuição na área de 

vegetação nativa. 

(C)A fauna do Pantanal é caracterizada por grande mobilidade, e a caça ocorrida nas áreas dos 

outros biomas está reduzindo o número de animais que chegam ao Pantanal a cada ano. 

(D)Verifica-se uma diminuição da água recebida pelo Pantanal, o que é causado pelo 

desmatamento no Cerrado. 

(E)Os solos estão ficando menos férteis, devido à intensa ocupação agrícola na área. 

 

19- O relevo e a geologia da Região Centro-Oeste apresentam feições singulares, resultado da 

interação entre a formação rochosa e a ação do clima. Sobre o tema, julgue as afirmativas a 

seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 



  

(   ) Os grupos de rochas que predominam na Região Centro-Oeste são as rochas cristalinas e as 

rochas sedimentares, que são formações antigas. 

(   ) Uma das formas de relevo comuns é a que apresenta-se com formato de topos planos e 

bordas constituídas por escarpas - feição que recebe o nome de chapadas. 

(   ) As altitudes são superiores a 800 metros, pois essa região é formada por dobramentos 

modernos. 

(   ) As rochas cristalinas, que predominam na região, são as que apresentam fragmentos de 

cristais, originando-se da recristalização em ambientes de alta temperatura e pressão ou da 

solidificação do magma. 

(   ) O relevo em formato de chapada configura-se em atração turística, também pela 

preservação ambiental encontrada nessa área. 

20- Após aproximadamente cinco árduos anos de trabalho realizado por vários migrantes, 

inaugurava-se, em 21 de abril de 1960, pelo então presidente da república Juscelino 

Kubitschek, a nova capital federal: Brasília. Sobre os motivos para a transferência da capital 

brasileira e a construção de Brasília, analise as afirmativas a seguir: 

  

I - A cidade foi construída para auxiliar na ocupação da Região Central do Brasil, ainda não 

plenamente ocupada nas primeiras décadas do século XX. 

II - Brasília foi construída para receber imigrantes europeus e distribuí-los por toda a região 

Centro-Oeste, como aconteceu com a Região Sul do Brasil. 

III - Desde o início do projeto, a cidade seria sede dos Três Poderes que formam a República 

brasileira, quais sejam: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

IV - Projetada inicialmente para ser uma cidade industrial, Brasília transformou-se em capital 

somente quando estava quase pronta, em função de uma mudança de planejamento do então 

presidente da República. 

Estão corretas: 

(A)I e III. 

(B)I e II. 

(C)II e IV. 

(D)I e IV. 

(E)I, II e III. 

 



GABARITO: 

1-contratantes - Pico da Neblina - o ponto mais alto 

2-E 

3-V-V-F-F- 

4-C-D-E 

5-C 

6- Floresta Amazônica ultrapassa as fronteiras brasileiras, estando presente em outros países 

vizinhos ao Brasil 

A Amazônia Legal refere-se à Floresta Amazônica brasileira, sendo que o termo "Legal" está 

associado à lei, à legislação que define essa região e às formas de administrar seu 

desenvolvimento. 

A Amazônia Legal equivale a mais da metade do território brasileiro. 

7-D 

8- A proposta da Zona Franca de Manaus não é valida para o desenvolvimento econômico de 

outros estados da Região Norte, mas apenas para o Estado do Amazonas. 

9-B 

10-V-F-V-F 

CAPÍTULO 13  

11-CERRADO 

12- O crescimento do extrativismo e da agropecuária. 

13- O solo não era considerado fértil; porém, estudos a respeito, que levaram à utilização de 

técnicas e culturas adaptadas, possibilitaram o desenvolvimento agrícola na região. 

14-C 

15-C 

16- planícies inundáveis – altas – elevada – boa 

17-B 

18-A-D 

19-V-V-F-V-V 

20-A 


