
 1 

 

Disciplina: Geografia Valor: 
10,0 Pontos Ensino Fundamental II Série: 7ºano Turmas: BA/BE 

 

Assunto: Roteiro de Estudos Para Recuperação da II Etapa/2018                                              

Aluno (a): Nº: Nota: 

Professor (a): Márcia Barbosa 

 
 

Querido (a) aluno(a), 
Você está recebendo um Roteiro de Estudo, que acreditamos ser de grande valia para sua efetiva recuperação, 
de aprendizagem e de nota. Desenvolva-o com muita atenção e esforço.  Ainda há tempo para resgatar seus 
resultados. Que Deus o ilumine. 

Um abraço fraterno da equipe do Colégio São Paulo da Cruz. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO: 
CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

-Território e população brasileira.  
- Distribuição da população brasileira. 
- A região Nordeste. 
-Região Sudeste 

 

 

ENTREGAR ESSE ROTEIRO DIRETAMENTE A PROFESSORA DA DISCIPLINA. 
DATA DA ENTREGA:  21/09/2018 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Quais são os principais fatores responsáveis pelo rápido crescimento demográfico Brasileiro? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 02 
O que são migrações? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 03 
Diferencie emigração de imigração. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
QUESTÃO 04 
Sobre a imigração de estrangeiros no Brasil responda: 
a) De onde vieram os principais grupos de imigrantes no início do século XX. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

b) Em que região (ões) do Brasil se fixou a maioria dos migrantes? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 05 
Diferencie através de exemplos migrações internas e migrações externas. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 06 
 
Explique a diferença entre população absoluta e população relativa. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
QUESTÃO 07 
Explique como calcula a densidade demográfica brasileira. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 08 
 

 
a) De acordo com as pirâmides acima, apresente 02 (duas) mudanças na estrutura etária da população 

brasileira.   
 

• ________________________________________________________________________ 
 

• ________________________________________________________________________ 
 

b) Em uma pirâmide etária,o que representa:  
 
 

• a base? _______________________________    
 

• o ápice? _______________________________ 
 
QUESTÃO 09 
Cite 02 (duas) medidas a serem tomadas pelo governo para diminuir o problema da seca 
no Sertão. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 10 
Quais são as sub-regiões do Nordeste? 
_________________________________________________________________________________________ 
QUESTÃO 11 
Como o relevo interfere no clima do Nordeste? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



 4 

QUESTÃO 12 
 (Fuvest)  Os gráficos abaixo representam a composição da população brasileira, por sexo e idade, nos anos de 

1990 e 2013, bem como sua projeção para 2050. Observe que, para cada ano, está destacado o percentual da 

população economicamente ativa (PEA).   

 
Fonte: Revista Veja edição 2305 – ano 46 – nº 4. 23 de janeiro de 2013 

 Com base nas informações acima e em seus conhecimentos, atenda ao que se pede. 

a) Na atualidade, o Brasil encontra‐se no período denominado “janela demográfica”. CARACTERIZE esse 

período. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
b) Analise a pirâmide etária de 2050 e Cite e Explique uma medida que poderá ser tomada pelo governo 
brasileiro para garantir o bem‐estar da população nesse contexto demográfico.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
QUESTÃO 13 
Sertão nordestino enfrenta sua pior seca em um século. 08/02/2017 
Na área rural de Quixeramobim (CE), carcaças de bois e jumentos ficam abandonadas ao sol, na pior seca 
enfrentada no Nordeste em cem anos. O crânio de uma vaca jaz exposto sob o sol escaldante do sertão. Ao seu 
lado, um bezerro se decompõe encostado em um arbusto ressecado. É a imagem da desolação no Nordeste do 
Brasil, que vive sua pior seca em um século. É neste local empoeirado que pecuaristas do semiárido cearense 
deixam seus animais mortos. Em meio a cactos e arbustos, contam-se ao menos 30 esqueletos de vacas, burros 
e cabras. "A maioria dos animais morreu de sede ou porque o alimento não foi suficiente. Infelizmente, essa é a 
realidade, é o resultado destes cinco anos de seca", conta à "AFP" Kerginaldo Pereira, um agricultor de 30 anos, 
que deixou uma de suas vacas e vendeu três bezerros e dez ovelhas "esqueléticas" porque não conseguia 
mantê-las. Ainda que a seca acompanhe a história desta região castigada, a memória coletiva não registra outra 
seca pior ou mais longa que a atual. A explicação dada pelos climatologistas é que uma série de fatores 
combinaram-se perversamente: a predominância do fenômeno El Niño no Pacífico, o aquecimento do Atlântico 
Norte e as mudanças climáticas, que no Ceará se traduziram em aquecimento de 1,3ºC nos últimos 50 anos. 
Desde 2012, praticamente não chove no sertão. Prova disso é que quilômetros de sua vegetação - a caatinga - 
está desmatada e escura, como se tivesse acontecido um grande incêndio. (...) https://noticias.uol.com.br/Acesso em 

11/06/2017 
 Cite e explique 01 (uma) causa da seca no Sertão. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 14 
. O eixo leste da transposição do Rio São Francisco foi inaugurado no início de março de 2017, levando as águas 
do “Velho Chico” para o agreste de Pernambuco e para a Paraíba. Sobre a Transposição do Rio São Francisco, 
responda: 
Explique qual  é o objetivo da Transposição do Rio São Francisco. 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16 
Com base nessas considerações, analise a tabela a seguir. 

 BIOMA 

Temperatura 

média anual 

(°C) 

Pluviosidade 

média anual 

(mm) 

Solo Vegetação 

X 25 800 

Possui nutrientes, porém 

sem capacidade de reter 

umidade 

Árvores e arbustos caducifólios e 

redução da superfície foliar 

Y 26 1200 Ácido, rico em alumínio 
Árvores com caules retorcidos, com 

cascas grossas e folhas coriáceas 

Z 28 2000 Pobre em minerais 

Árvores de grande porte com folhas 

largas e perenes e maior densidade 

no estrato arbustivo 

 Com base na tabela, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a sequência dos biomas 

representados pelas letras X, Y e Z. 

a) Caatinga, cerrado e floresta.    

b) Caatinga, floresta e cerrado.    

c) Cerrado, caatinga e floresta.    

d) Floresta, caatinga e cerrado 

QUESTÃO 17 
a)Construa um mapa do nordeste e dê a localização aproximada das sub-regiões: Agreste, Zona-da-mata,  
Sertão e Meio-norte criando uma legenda para identificá-las.  
b) Após a identificação das quatro sub-regiões, caracterize-as quanto aos seus aspectos: naturais e  
econômicos. 
 
QUESTÃO 18 
A atividade industrial na região Sudeste é muito importante. 
a) Determine dois fatores que estimularam os investimentos na atividade industrial. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) Explique uma consequência do crescimento da atividade industrial da região Sudeste para o meio ambiente. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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QUESTÃO 19 
 
Observe os mapas que representam uma importante área mineradora de Minas Gerais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

a) Cite o nome da principal área mineradora do estado de Minas Gerais.  

______________________________________________________________________________________ 

b) Explique  a importância dessa área mineradora para o Sudeste e para o Brasil.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 20 
 
Nas décadas de 1940 e 1950, que medida o governo brasileiro tornou para incentivar o crescimento industrial no 
sudeste? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 21  
Cite  três fatores ligados à cafeicultura que também estimularam o desenvolvimento da atividade industrial na 
Região Sudeste. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 
 


