
Região Nordeste

1)A população da Região Nordeste tem 
decrescido gradativamente desde 1872 
em relação à população do Brasil. Tal fato 
se explica

a) pelo crescimento populacional de 
outras regiões brasileiras e migração da 
população nordestina.

b) pela atração exercida pelas novas 
frentes de trabalho criadas pelo Governo 
Federal.

c) por ser uma das regiões de mais baixa 
pressão demográfica do país, porém 
sujeita a migrações cíclicas, por ocasião 
das secas.

d) por decréscimo da taxa de natalidade, 
aumento da mortalidade e inoperância das
frentes de trabalho.

e) por diminuição das taxas de 
crescimento vegetativo e atuação dos 
planos de emergência.

2)Considere as seguintes afirmações 
sobre as características climáticas da 
Região Nordeste do Brasil.

I - Os totais pluviométricos anuais mais 
elevados ocorrem na Zona da Mata.

II - Os menores índices pluviométricos 
anuais ocorrem no Agreste.

III - Tanto no sertão como no Agreste as 
condições são de semi-aridez, com totais 
pluviométricos anuais inferiores a 300mm.

Quais estão corretas?

a) Apenas I

b) Apenas II

c) Apenas III

d) Apenas I e II

e) I, II e III

3)Analisando a organização espacial da 
Região Nordeste do Brasil, todas as 
afirmativas estão corretas, EXCETO:

a) A maior concentração econômica 
ocorre na Zona da Mata e nas Metrópoles 
Regionais - Salvador, Recife e Fortaleza.

b) Pólos industriais especializados estão 
sendo criados, como o caso de Camaçari, 
com a indústria petroquímica.

c) A modernização da agropecuária está 
restrita à Zona da Mata.

d) Sua ocupação espacial foi realizada 
através de um povoamento que se 
processou do litoral para o interior.

e) A criação da SUDENE teve como 
objetivo atenuar as disparidades inter-
regionais entre o Nordeste e o Sudeste, 
fazendo surgir o planejamento regional 
para o Nordeste.

4)Sobre a Região Nordeste, é certo 
afirmar que

a) existe oficialmente desde o Brasil 
Colonial.



b) seus limites territoriais abrangem a 
Zona da Mata de Minas Gerais.

c) todos os seus habitantes têm a mesma 
origem social.

d) antes de 1930, fazia parte daquela 
porção territorial conhecida apenas como 
Norte.

e) pode ser identificada como a região 
onde há homogeneidade fisiográfica em 
termos de clima e vegetação.

5)"... a Região Nordeste é a parte do 
território nacional que mais desafios tem 
colocado à compreensão ... É o território 
mais consolidado em termos de ocupação
populacional e o que apresenta maior 
durabilidade de sua estrutura produtiva".

(CASTRO, Irã E. de. Seca versus seca. In 
Brasil: questões atuais da reorganização 
do território. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1996.)

Qual das alternativas NÃO se relaciona 
com o texto anterior?

a) A Zona da Mata nordestina se mantém 
como importante área açucareira.

b) A pecuária continua sendo o elemento 
chave da estrutura produtiva do sertão 
nordestino.

c) Os setores produtivos tradicionais se 
mantêm mesmo com os avanços da 
industrialização e da urbanização 
propiciados pelos incentivos fiscais 
articulados pela SUDENE.

d) A Região Nordeste oferece 
possibilidades para investimentos devido, 

entre outros aspectos, à sua 
disponibilidade de recursos naturais e à 
proximidade dos mercados.

e) A manutenção de estruturas produtivas 
tradicionais demonstra a resistência das 
elites nordestinas às mudanças.

6):Compare os dois gráficos que 
representam as entradas de migrantes 
nas regiões brasileiras.

(imagem abaixo)

* Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 
1991.

** Fonte: IBGE, Contagem da População 
de 1996.

O aumento registrado nas entradas de 
migrantes na Região Nordeste tem como 
causa principal:

a) declínio no crescimento vegetativo da 
população nordestina.

b) retorno de muitos nordestinos para 
seus estados de origem.

c) êxodo rural intensificado pelo 
agravamento da seca no Sertão 
Nordestino.

d) frentes de trabalho criadas pelo 
governo nas áreas de agricultura irrigada.

e) programa de redistribuição de terras ao 
redor dos grandes açudes.

 



7)Na região Nordeste do Brasil, a 
vegetação de Cerrado tem uma ampla 
distribuição territorial, incluindo estados 
como Maranhão, Piauí, Bahia e parte do 
Ceará. A presença desta vegetação está 
relacionada a áreas com determinados 
"tipos de rochas, formas de relevo e tipo 
de clima."

Assinale a alternativa que identifica 
corretamente esses três aspectos 
característicos do cerrado.

a) Rochas sedimentares, chapadas e 
planaltos, clima quente e semi-úmido.

b) Rochas cristalinas, maciços residuais e 
vales, clima quente semi-árido.

c) Rochas metamórficas, depressões e 
vales, clima temperado e úmido.

d) Rochas sedimentares, planícies fluviais 
e lacustres, clima temperado e 
superúmido.

e) Rochas cristalinas, tabuleiros e 
restingas, clima quente e semi-árido.

8)Considere o texto apresentado a seguir.

O desempenho dos Estados do Nordeste 
brasileiro foi variado na década de 90. 
Alguns Estados, como Pernambuco, 

sofreram um grande encolhimento de seu 
mercado de trabalho industrial. Mas 
outros, como o Piauí, até cresceram ou, 
como a Paraíba, perderam menos 
empregos que a média nacional. Além do 
Ceará, alguns Estados do Nordeste 
também foram beneficiados pela migração
de empresas, principalmente dos 
fabricantes de tecidos e de calçados.

("Folha de S. Paulo", 19/09/99.)

Dentre os motivos que têm levado esses 
setores industriais a se instalarem na 
região Nordeste destaca(m)-se:

a) a disponibilidade de mão-de-obra 
abundante, com baixos salários, e os 
incentivos fiscais oferecidos pela 
SUDENE.

b) a consciência social de muitos 
empresários, que têm buscado gerar 
empregos nas regiões mais pobres do 
país.

c) o clima estável, com poucas chuvas, 
que permite o funcionamento das fábricas 
durante todo o ano, sem interrupções.

d) o potencial tecnológico da região, que 
vem crescendo com a implantação de 
centros tecnológicos ligados à produção 
industrial.

e) a existência de grande mercado 
consumidor, com alto poder aquisitivo, 
propiciado pelos rendimentos obtidos na 
agricultura.

9)Considerando-se a posição 
geoeconômica e política ocupada pela 
Região Nordeste, hoje, no Brasil, é 
INCORRETO afirmar que essa região se 
caracteriza por

a) significativa mobilidade intra-regional de



populações atraídas pelo maior 
dinamismo econômico das metrópoles 
Salvador, Recife e Fortaleza.

b) autonomia no controle de suas 
atividades econômicas, que se traduz em 
independência em relação à região de 
economia mais dinâmica do País.

c) importância, no plano político nacional, 
desproporcional a seu peso econômico 
quando comparada ao papel exercido pelo
Centro-Sul do País.

d) relativo declínio da participação de seu 
setor agropecuário no contexto nacional, 
sobretudo no que se refere à produção de 
algodão e de cana-de-açúcar.

10) Para responder à questão, considere 
as afirmativas a seguir, sobre a Região 
Nordeste do Brasil.

I. A região Nordeste é a maior região do 
país, concentrando mais de 50% da 
população brasileira.

II. A sub-região nordestina do Sertão é 
caracterizada pelo clima semi-árido, com 
a predominância de rios intermitentes.

III. A transposição do Rio São Francisco 
tem causado muita polêmica, pois há 
temor de que a transferência das águas 
possa destruir de vez esse ecossistema.

IV. Os maiores problemas sociais do 
Nordeste estão no Agreste, onde há 
concentração de miséria associada a 
subemprego e a baixos salários, 
principalmente nas metrópoles, como 
Recife e Salvador.

As afirmativas corretas são, apenas,

a) I e II.

b) I e III.

c) I e IV.

d) II e III.

e) II, III e IV.
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