
Divisão IBGE

1)Segundo o IBGE, o Brasil é dividido 
em cinco microrregiões. Essa divisão 
foi feita a partir de critérios específicos.

Assinale a ÚNlCA alternativa que 
aponta os critérios adotados.

a) O IBGE baseou-se unicamente em 
critérios físicos e de localização.

b) A divisão corresponde exatamente à
regionalização do espaço, pois dentro 
de cada região há áreas que 
apresentam características físicas, 
humanas e econômicas semelhantes, 
que as individualizam.

c) Essa divisão está muito ligada à 
organização político-administrativa do 
país, que, apesar de deficiente, acaba 
sendo largamente utilizada.

d) A divisão do IBGE levou em 
consideração apenas os critérios 
humanos, agrupando populações com 
traços culturais semelhantes.

e) E uma divisão que seguiu a ordem 
de surgimento dos estados, 
agrupando-os segundo as datas de 
suas fundações.

2):A divisão do território brasileiro em 
cinco macrorregiões (Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul) adotada 
oficialmente pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), baseia-
se em critérios político-administrativos 

que dificultam uma análise mais 
rigorosa conforme o fenômeno 
estudado. Sobre as limitações deste 
tipo de divisão regional, é correto 
afirmar:

(01) Os diversos elementos que 
caracterizam a região amazônica não 
terminam nos limites dos estados do 
Amazonas e Pará com Mato Grosso 
ou Maranhão, mas adentram por 
enormes trechos destas últimas 
unidades da Federação.

(02) No tocante a economia, o norte do
Paraná está muito mais ligado ao 
estado de São Paulo do que aos 
estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.

(04) Tocantins, apesar de fazer parte 
da macrorregião Centro-Oeste, possui 
características naturais e econômicas 
muito próximas do Pará, estado 
localizado na macrorregião Norte do 
país.

(08) Apesar das limitações dessa 
divisão regional, ela é bastante 
utilizada pelos pesquisadores, pois 
ainda hoje os dados estatísticos 
levantados pelo IBGE são organizados
levando-se em conta essas cinco 
grandes regiões.

(16) Uma alternativa a essa divisão 
tradicional adotada pelo IBGE é a que 



apresenta o país dividido em três 
grandes complexos regionais (ou 
regiões geoeconômicas), sendo a 
Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul.

Soma ( )

3)Devido à sua grande extensão 
territorial, o Brasil apresenta muitos 
contrastes, seja em aspectos físicos, 
econômicos ou humanos. Com base 
nessas diferenças, o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) 
dividiu o país em cinco regiões há 
cerca de trinta anos. As regiões 
identificadas pelo IBGE são as 
seguintes:

I. Norte

II. Centro-Oeste

III. Nordeste

IV. Sudeste

V. Sul

Analise as seguintes afirmações sobre 
a divisão regional do Brasil.

( ) É uma região de contrastes nos 
aspectos naturais, humanos e 
econômicos. Ela apresenta áreas 
chuvosas e áreas de clima semi-árido. 
Além disso, quase um quarto da 
população vive na miséria, enquanto 

uma pequena parcela detém parte das
riquezas. Ela contribui muito com a 
migração para outras regiões.

( ) É a região mais extensa do país, 
embora apresente baixa densidade 
demográfica. Nessa região 
predominam aspectos naturais, 
floresta densa e heterogênea, clima 
quente e úmido, rios extensos e 
caudalosos, os quais drenam terras 
geralmente de altitude pouco elevada. 
Ela equivale a cerca de 60 % do 
território brasileiro.

( ) Região que corresponde a 6,8 % do
território brasileiro, mas é a segunda 
em importância econômica. Ela 
apresenta uma densidade demográfica
significativa, com mais de 41 hab/km£.
Nessa região, destaca-se o 
predomínio de um clima subtropical.

( ) Região mais povoada do Brasil, a 
qual possui quase 43% da população 
brasileira e concentra a maior 
produção agrícola e industrial do país, 
assim como a maior rede de 
transportes. É nessa região que 
podemos observar melhor a 
diversidade espacial resultante do 
desigual desenvolvimento do país.

( ) Esta região corresponde a quase 
19% do território brasileiro. Pouco 
povoada, apresenta uma densidade 
demográfica de 6,8 hab/km£. Foi 
desbravada nos séculos XVII e XVIII 
pelos bandeirantes, que procuravam 
pedras e metais preciosos. Desde a 
década de 1960, a região atrai 
imigrantes por oferecer grande 



quantidade de terras a serem 
exploradas.

Escolha a alternativa que apresenta a 
relação correta entre as regiões e suas
características.

a) I, II, V, III e IV.

b) II, III, IV, V e I.

c) V, III, I, II e IV.

d) III, I, V, IV e II.

e) IV, I, III, II e V.

4)Para responder a esta questão 
considere o mapa de uma das divisões
regionais do Brasil.
A divisão regional assinalada no mapa 
do Brasil a seguir
(imagem abaixo)

a) é a mais utilizada porque demarca 
de forma correta as diferentes regiões 
geoeconômicas do Brasil.
b) é a divisão oficial do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
baseada em critérios político-
administrativos, sendo os limites de 
cada região coincidentes com as 
fronteiras estaduais.
c) é a divisão oficial da ONU que 
através da UNESCO, após a Segunda 
Guerra Mundial, auxiliou o governo 
brasileiro a realizar uma divisão 
regional, contemplando as diferentes 
realidades do espaço geográfico do 
País.

d) é a divisão oficial feita no início do 
século pelo Conselho Nacional de 
Geografia, tendo como diretriz a 
vocação econômica de cada região.
e) não é a oficial, porque o IBGE 
somente aceita e trabalha do ponto de 
vista estatístico com três regiões: 
Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.

5)O mapa a seguir diferencia-se da 
conhecida divisão regional do IBGE 
para o território brasileiro. Esse novo 
mapa tem sido cada vez mais utilizado
para representar os grandes 
contrastes entre as diferentes regiões 
do país.
(imagem abaixo)

Leia as afirmativas que se relacionam 
com os diferentes complexos regionais
do país e assinale a alternativa 
correta:

I - A Amazônia, em função de sua 
grande superfície e devido a sua baixa
ocupação demográfica, não apresenta 
áreas de conflitos fundiários.



II - Há muitas décadas o Nordeste tem 
se caracterizado como região de 
grande dinâmica populacional, através 
de migrações intra-regionais, em 
especial do sertão para o litoral e 
como fornecedora de mão-de-obra 
para outras regiões, com destaque 
para o Centro-Sul.
III - O Centro-Sul, embora também 
seja palco de graves contrastes 
sociais, possui a maior concentração 
do PIB do país, uma vez que aí se 
encontram os principais pólos 
industriais e centros financeiros do 
Brasil.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) I e II estão corretas.
e) II e III estão corretas.

6)Observe a figura a seguir:

Mapa da divisão regional do Brasil
O critério adotado, na divisão regional
descrita no mapa, tem por referência:

a)  a  base  física  territorial,  onde  se
destacam as bacias hidrográficas.

b)  os  aspectos  demográficos,
considerando-se  a  distribuição  da
população brasileira.

c)  o  setor  secundário,  mediante  o
número  de  estabelecimentos
industriais.

d) as características socioeconômicas
relativas à população e às atividades
produtivas.

e)  os  elementos  de  ordem  natural
relacionados com os tipos climáticos.

7)Observe o mapa de divisão regional 
do Brasil e, em seguida, assinale a 
proposição correta:



Divisão regional brasileira
a) O número 5 assinala a região Sul,
onde  se  concentram  numerosos
descendentes  de  europeus,  que
utilizaram  a  terra  mantendo  a
cobertura  vegetal  original,  adotando
um sistema de agricultura extensiva e
de autoconsumo.

b) O número 1 corresponde à região
de  maior  área,  onde  as  condições
naturais permitiram o estabelecimento
de  uma  floresta  temperada
homogênea e que vem apresentando
crescente  extensão  de  áreas
devastadas,  porque  ainda  não  utiliza
modelos  de  desenvolvimento
sustentável.

c) O número 2 indica a região que teve
menor  importância  econômico-social
no  período  colonial  e  que,  após  o
período áureo da mineração, voltou às
condições  de  pobreza  dos  primeiros
séculos de colonização.

d) O número 4 identifica a região que
apresenta  maior  índice  de

industrialização, com destaque para as
cidades  de  São  Paulo  e  Rio  de
Janeiro,  que  polarizam  as  demais
regiões brasileiras.

e)  O  número  3  assinala  a  região
Centro-Oeste,  que  passou  a  crescer
após a construção de Brasília, mesmo
apresentando  condições  naturais
adversas,  advindas  da  presença  do
bioma caatinga.

8)“Aprendi, na década de 60, que o 
Estado de São Paulo fazia parte da 
região Sul. Minas estava na região 
Leste, assim como a Bahia, o Rio, o 
Espírito Santo e Sergipe.

Certo dia, um professor, já na década
de 70, disse que São Paulo estava no
Sudeste, bem como o Espírito Santo, o
Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fiquei
chocado.  Os  Estados  mudaram  de
posição e eu nem havia percebido”.
(MELGAR, E. O IBGE e os Estados do
Brasil. Folha de S. Paulo, 08/05/2003).
Essa  “mudança  de  posição”  dos
estados  brasileiros,  conforme
registrado pelo autor, ocorreu porque:

a)  Houve  uma  nova  perspectiva  em
relação  ao  IBGE  sobre  o  território
brasileiro,  que  deixou  de  ser
predominantemente  interiorano  para
ocupar melhor o litoral.

b) A nova região Sudeste representava
melhor as zonas mais industrializadas



do  país  e  com  posição  geográfica
semelhante.

c)  A integração do Espírito  Santo  ao
Sudeste era necessária em razão do
seu acelerado grau de urbanização e
concentração populacional.

d)  Estava  em  curso,  na  década  de
1970,  a  redistribuição  industrial
brasileira em direção às regiões Sul e
Norte.

9)Com base no mapa a seguir e em 
seus conhecimentos sobre a divisão 
regional brasileira realizada pelo IBGE,
assinale a alternativa correta:

Mapa da porcentagem de domicílios 
com televisão no território nacional¹
a)  A  quantidade  de  televisores  no
Brasil  não  reflete  os  níveis  de
desenvolvimento  econômico  das
respectivas regiões brasileiras.

b) O Centro-Oeste brasileiro é a região
que  possui,  proporcionalmente,  a
menor  quantidade  de  televisores  em
suas casas.

c) O Amapá é o único estado da região
Norte que apresenta mais de 85% de
seus domicílios com aparelhos de TV.

d)  O  Nordeste  é  a  região  mais
heterogênea em termos da quantidade
proporcional  de  televisores  entre  os
seus estados.

10)Em maio de 1969, foi aprovada a 
divisão regional do Brasil em cinco 
grandes regiões, para fins estatísticos 
e didáticos. Mais modernamente, o 
espaço geográfico brasileiro foi 
dividido em três grandes unidades 
territoriais. Para estas duas divisões, 
os critérios utilizados foram, 
respectivamente:

a) político-administrativo e econômico-
fiscal.
b)  geoeconômico  e  político-
administrativo.
c) econômico e político-administrativo.
d)  político-administrativo  e
geoeconômico.
e) administrativo e econômico-fiscal.
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