
Região Norte

1)Considere as frases:

I - Relevo de terras baixas, com predomínio de 
áreas de deposição sedimentar

II - Clima marcado por duas estações, com 
verão chuvoso e inverno seco

III - Hidrografia rica em rios, devido às 
condições naturais da região

Sobre a Região Norte, são verdadeiras:

a) I, II, III

b) I, II

c) I, III

d) II, III

e) nenhuma das frases

2)Chamada região Norte ou Amazônica 
apresenta as seguintes características, quanto 
ao clima e a vegetação:

a) clima equatorial, semi-árido, índice 
pluviométrico de 300 a 600mm e uma 
vegetação densa e exuberante

b) clima equatorial superúmido, índice 
pluviométrico de 2.000 a 3.000mm e uma 
vegetação densa e exuberante

c) clima tropical superúmido, índice 
pluviométrico entre 300 a 600mm e uma 
vegetação pouco densa e formada de campo e
cerrados

d) clima temperado superúmido, índice 
pluviométrico entre 2.000 a 3.000mm e 
vegetação densa e exuberante

e) clima, segundo Koppen, As. Vegetação 
florestal exuberante

3)I - A região Norte apresenta a menor área 
ocupada por estabelecimentos rurais no país.

II - A região Centro-Oeste tem importantes 
áreas agrícolas nos vales dos rios Grande e 
Paranaíba, mas, na utilização das terras, 
dominam as pastagens.

III - No Sudeste a utilização da terra é elevada 
e aí se situa a mais importante área 
agropastoril do país.

Nas afirmações acima, relativamente à 
organização agrária das regiões brasileiras, 
assinale:

a) se todas estão corretas.

b) se todas estão incorretas.

c) se apenas a I está correta.

d) se apenas a I e a III estão corretas.

e) se apenas a III está correta.

4)Na região Norte o clima é muito quente e 
úmido, o que se deve a sua localização 
geográfica e a presença da:

a) Floresta equatorial.

b) Floresta tropical.

c) Floresta subtropical.



d) A caatinga.

e) Ao cerrado.

5)A Região Norte foi a mais transformada nas 
últimas décadas, seja no seu quadro 
econômico, seja em sua demografia e até na 
sua divisão administrativa. Grandes projetos, 
embora muitos dos quais severamente 
criticados pelos ambientalistas, produziram 
sensíveis mudanças na sua dinâmica espacial.

Que afirmativa, entre as a seguir selecionadas,
NÃO pode ser considerada como 
transformadora do espaço amazônico?

a) As rodovias de penetração de sentido oeste-
leste mudaram substancialmente o padrão do 
transporte na Amazônia, substituindo com 
eficácia a navegação fluvial.

b) Registrou-se sensível alteração do padrão 
energético regional em face da construção de 
grandes usinas hidrelétricas, tanto na 
Amazônia Ocidental quanto na Amazônia 
Oriental.

c) Ocorreu um crescimento na produção 
agropastoril, com maior produção agrícola na 
Amazônia Ocidental e criação de gado na 
porção oriental.

d) Ocorreu um aumento significativo da 
produção mineral na Amazônia Oriental, 
inclusive com a construção de ferrovias para o 
escoamento dessa produção.

e) Houve um sensível aumento na indústria 
regional, predominando, na Amazônia 
Ocidental, a produção de bens de consumo 
duráveis e, na Amazônia Oriental, a 
metalurgia.

6)Nas últimas décadas, verificaram-se 
importantes mudanças na dinâmica 
populacional de Região Norte do Brasil.

Marque a opção que apresenta a descrição 
correta desses mudanças.

a) A Região Norte é a única região brasileira a 
apresentar o índice de população rural 
superior ao de população urbana.

b) A Região Norte, embora seja a região 
brasileira de maior concentração populacional 
no campo, apresenta rápido crescimento de 
população urbana que, hoje, ultrapassa a 
rural.

c) A população urbana da Região Norte vem 
sofrendo uma expressiva redução em função 
de forte migração em direção às metrópoles 
do Sudeste.

d) A população rural da Região Norte vem 
crescendo em ritmo superior ao da população 
urbana, em função da imigração nordestina e 
sulista.

e) Tanto a população rural quanto a urbana 
estão em processo de redução na Região 
Norte, devido à intensa migração em direção 
às Regiões Sudeste e Sul.

7)As afirmações a seguir referem-se à Região 
Norte do Brasil. Assinale a INCORRETA.

a) A região tem exercido, nas últimas décadas, 
o papel de fronteira demográfica e econômica.
Seus Estados apresentam as maiores taxas 
médias de crescimento populacional do país.

b) As profundas transformações ocorridas na 



região, a partir da década de 1950, foram 
promovidas pelo Governo Federal, com o 
principal objetivo de integrar essa área ao 
contexto da economia nacional.

c) Embora a maior parte da população 
indígena do Brasil viva nessa região, a 
intensidade dos conflitos agrários tem 
inviabilizado a demarcação das terras 
indígenas, o que explica a sua maior 
concentração na região Nordeste.

d) Apesar de ser a região brasileira menos 
urbanizada na atualidade, a maior parte da 
população urbana está concentrada em um 
número reduzido de cidades.

e) Os núcleos urbanos que surgiram nas 
proximidades das mais importantes jazidas 
minerais da região, como Porto Trombetas e 
Carajás, são planejados e dotados de uma 
moderna infra-estrutura de serviços.

8)Conhecido como Projeto Grande Carajás, 
este empreendimento implicou na construção 
de grandes equipamentos de infra-estrutura 
na região Norte, dentre os quais destacam-se:

a) a usina hidrelétrica de Tucuruí, o porto de 
Itaqui no Maranhão e a Estrada de Ferro 
Carajás.

b) a Zona Franca de Manaus, a rodovia 
Transamazônica e a usina hidrelétrica de 
Tucuruí.

c) o projeto SIVAM, a Zona Franca de Manaus 
e a Companhia Siderúrgica Nacional no Pará.

d) a usina hidrelétrica de Balbina, a rodovia 
Belém-Brasília e o porto de Itaqui no 
Maranhão.

e) o porto de Tubarão no Pará, a Zona Franca 
de Manaus e a Estrada de Ferro Carajás.

9)Considere as seguintes afirmativas sobre os 
aspectos socioeconômicos da Região Norte do 
Brasil.

I - Os investimentos feitos pelo Estado para 
desenvolver a Região Norte nos anos de 1960 
a 1980 melhoraram substancialmente as 
condições sociais e ambientais da região.

II - O desenvolvimento da Região Norte tinha 
por objetivo a integração da região ao país e a 
resolução da crise social gerada pelo 
excedente de mão-de-obra do Sul-Sudeste do 
País.

III - O governo criou na Região Norte a 
SUDAM, Zona Franca de Manaus, Banco da 
Amazônia, Projeto RADAM e uma extensa 
rede viária.

Sobre as afirmativas anteriores, pode-se 
considerar corretamente:

a) apenas I é verdadeira.

b) apenas I e II são verdadeiras.

c) apenas II é verdadeira.

d) apenas II e III são verdadeiras.

e) apenas III é verdadeira.

10)A partir dos anos de 1970, o processo de 
ocupação da região Norte marcou-se por forte
intervenção do Estado.



Entre as medidas tomadas para controlar essa 
ocupação pode-se citar

a) a instalação de projetos mineradores 
beneficiados pela construção de usina 
hidrelétrica e ferrovia.

b) a criação de reservas extrativistas, como 
forma de desenvolver atividades de 
exploração mineral sem provocar danos à 
natureza amazônica.

c) a implantação de rede de hidrovias 

interligada à rede rodo-ferroviária, o que 
possibilitou a redistribuição da população, 
antes concentrada na faixa litorânea.

d) a rígida política ambientalista, que 
dificultou a instalação de projetos 
agropecuários ou minerais que ameaçassem o 
meio ambiente.

e) a privatização da exploração de minérios, 
que teve como objetivo dar início à 
exportação de matérias-primas minerais e 
garantir o desenvolvimento sustentado da 
região.
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