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1- Leia a letra da música Para Todos de Chico Buarque, em seguida, responda.

O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano
Meu maestro soberano
Foi Antônio Brasileiro.
a) Na letra da música é citado nomes de pessoas que moram em alguns estados brasileiros. Utilizando
o mapa abaixo, circule o local de origem das pessoas citadas.

b) Agora que identificou, qual seria as regiões desses estados?

______________________________________________________________________________
2- Observe o mapa abaixo para responder as questões a seguir:
a) Identifique as regiões no mapa a seguir.
1- _________________
2- _________________
3- _________________
4- _________________
5- _________________

b) A Região do Brasil que possui a maior espaço
territorial é:
( ) Norte
( ) Sul
( ) Nordeste
( ) Centro-Oeste
( ) Sudeste

3- Assinale com um X apenas as frases com afirmações corretas.
( ) O estado de Rondônia faz parte da região Centro-Oeste.
( ) A região Norte é formada por sete estados.
( ) Santa Catarina faz parte da região Sul.
4- Ligue corretamente

5- Identifique os estados no mapa da Região Nordeste e escreva os nomes.

6- Qual dos Oceanos banha o Brasil?
(
(
(
(

) Oceano Pacífico
) Oceano Atlântico
) Oceano Índico
) Oceano Antártico
7- Faça a correspondência
(1) Pesca
(2) Coleta vegetal

(
(
(
(
(

(3) Mineração

) Destaca-se o plantio de cana-de-açúcar.
) Destaca-se a extração de carnaúba e babaçu.
) Praticada em grande escala no litoral.
) Exploração de petróleo em vários estados.
) atividade econômica mais importante do Sertão.

(4) Pecuária

(5) Agricultura

8- Observe as imagens abaixo:

a) O que a imagem 2 representa?
______________________________________________________________________________
b) Em que ambiente o ar aparenta estar mais puro? Por quê?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c) Em qual das imagens o representa um espaço rural? Escreva o porquê da sua resposta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9- Relacione a segunda coluna com a primeira.
(A) População urbana

(

) é a zona rural

(B) População rural

(

) é a zona urbana

(C) Cidade

(

) é formada pelas pessoas que moram no campo.

(D) Campo

(

) é formada pelas pessoas que moram na cidade.

10- Qual é o maior problema ambiental do lugar onde você mora? Como esse problema pode ser resolvido?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

