
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: reginamakla@yahoo.com.br 
 

1) Qual a importância da regionalização do espaço geográfico?  

 

2)  Olhando no seu livro, págs. 222 a 224, quais as regionalizações, do estado que você mora, já fez 

parte e qual ele faz parte atualmente?  

 

3) Qual a menor região estabelecida pelo IBGE composta por 3  estados? 

a) Sudeste 

b)  Centro-Oeste 

c) Sul 

d) Nordeste 

 

4) Qual a região estabelecida pelo IBGE , considerada a maior , em números de estados? 

a) Norte 

b) Nordeste 

c) Centro-Oeste 

d)  Sul 

 

5) Segundo o mapa atual da regionalização do Brasil, ________________ é o estado mais novo do país 

e pertence a uma nova regionalização. 

a) Mato Grosso do Sul 

b) Amapá 

c) Rondônia 

d) Tocantins 
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6) O IBGE, sendo um órgão federal, tem como obrigação e objetivo:  

a) Atender e passar informações  somente da região que ele quiser. 

b)  Informar apenas o movimento de migração populacional do país. 

c) Oferecer uma visão completa e atual do país, através das várias funções como ambiental, física e 

socioeconômica. 

d) TRA (todas as respostas acima) 

 

7) Observando o mapa das Regiões Geoeconômicas, da pag. 225 do seu livro, podemos afirmar que a 

região mais desenvolvida economicamente é: 

a) Nordeste 

b) Centro-Sul 

c)  Amazônia 

d) NRA (nenhuma das respostas acima)  
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