Provão
Geografia – 5o ano

81 Para melhor administrá-lo, o Brasil foi dividido em cinco grandes regiões. Cada
uma delas tem uma ou mais características, como clima, relevo, economia, modo
de vida dos habitantes etc. As regiões brasileiras são:
a) Norte, Noroeste, Central, Sudeste e Sul.
b) Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
c) Norte, Nordeste, Central, Sudeste e Sul.
d) Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudoeste.
e) n.d.a.
82 A Região Norte é a mais extensa, corresponde a quase metade do território do
Brasil. Ela é formada por sete estados, são eles:
a) Pará, Rondônia, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Bahia e Ceará.
b) Maranhão, Espírito Santo, Acre, Amapá, Amazonas, Paraíba e Acre.
c) Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
d) Roraima, Tocantins, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Maranhão e Espírito
Santo.
e) n.d.a.
83 Na Região Norte, faz muito calor e chove o ano inteiro. É um território de grande
vegetação. Qual é o tipo de clima nessa região e a vegetação predominante?
a) Clima equatorial/Floresta Amazônica
b) Clima tropical/Mata dos Cocais
c) Clima equatorial/Mata Atlântica
d) Clima tropical/Vegetação litorânea
e) n.d.a.
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84 As principais atividades econômicas da Região Norte são o extrativismo vegetal,
animal e mineral. Relacione as frases que melhor completam as informações sobre
a Região Norte:
1 – seringueira

3 – pimenta-do-reino

2 – jacaré

4 – búfalos

5 – Amazonas e Pará

– Um dos animais mais caçados.
– Estados onde a indústria se desenvolveu.
– De onde é extraído o látex.
– O maior rebanho está na Ilha de Marajó.
– Um dos principais produtos cultivados.
a) 5, 2, 3, 4, 1
b) 3, 1, 2, 4, 5
c) 4, 5, 3, 1, 2
d) 2, 5, 1, 4, 3
e) n.d.a.
85 O Nordeste é a região brasileira com maior número de estados; são nove. Todos
banhados pelo mar. Nessa região localiza-se quase metade do litoral brasileiro. Os
nove estados são:
a) Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia.
b) Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Ceará, São Paulo, Goiás, Rio de
Janeiro e Pará.
c) São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Acre, Amapá e Amazonas.
d) Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia.
e) n.d.a.
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86 O clima na Região Nordeste é o tropical, que varia entre tropical úmido, semiárido
e equatorial, o que possibilita ter vários tipos de vegetação. Relacione o tipo de
vegetação ao local em que ela ocorre no Nordeste:
I – Caatinga

III – Mata Atlântica

II – Cerrado

IV – Floresta Amazônica

V – Mata dos Cocais

– estados do Maranhão, Piauí e Bahia.
– estados do Maranhão, Piauí e Ceará.
– sertão nordestino.
– pequenos trechos da Zona da Mata.
– Meio-Norte.
a) V, III, I, IV, II

c) II, V, I, III, IV

b) II, IV, III, V, I

d) IV, II, V, I, III

e) n.d.a.

87 A Região Nordeste tem vasta atividade econômica. Marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
– exploram-se principalmente a carnaúba e o babaçu, além da oiticica, da juta, do
caroá, do dendê e da piaçava.
– pratica-se a pesca do camarão, do atum, da tainha, da lagosta e de moluscos.
– destaca-se a exploração de petróleo, além do sal, do calcário, do mármore, do
chumbo, do cobre etc.
a) F, V, F

b) V, V, V

c) V, F, V

d) F, F, F

e) n.d.a.

88 A Região Centro-Oeste é a segunda mais extensa do Brasil. É a única região
brasileira em que nenhum estado é banhado pelo mar. É formada por três estados:
a) São Paulo, Maranhão e Ceará.
b) Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
c) Rio de Janeiro, Pernambuco e Piauí.
d) Alagoas, Rio Grande do Norte e Bahia.
e) n.d.a.
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89 Leia as frases e assinale apenas as informações corretas:
1 – A Região Centro-Oeste é muito povoada.
2 – A maior parte da população é constituída por brancos e caboclos.
3 – Todos os estados da Região Centro-Oeste são banhados pelo mar.
4 – O clima predominante na Região Centro-Oeste é o tropical semiúmido.
a) 1 e 3

c) 2 e 4

b) 2 e 3

d) 3 e 4

e) n.d.a.

90 Faça a correspondência entre cada elemento do folclore da Região Centro-Oeste:
I – danças

III – artesanatos

II – festas

IV – lendas

V – culinária

– cerâmica
– Lobisomem e Romãozinho
– galinhada
– congada
– cavalhada
a) III, IV, V, I, II

c) II, V, III, IV, III

b) I, III, V, II, IV

d) V, II, III, IV, I

e) n.d.a.

91 O Sudeste tem a maior população brasileira. Nessa região está também a
economia mais desenvolvida do Brasil. A Região Sudeste é formada por quatro
estados, sendo eles:
a) Amazonas, Minas Gerais, Ceará e Mato Grosso do Sul.
b) Paraná, Rio Grande do Sul, Acre e Tocantins.
c) Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás e Rondônia.
d) Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
e) n.d.a.
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92 Todos os estados possuem suas capitais. Marque a alternativa composta pelas
capitais da Região Sudeste:
a) Palmas, Boa Vista, Santa Catarina e Vitória.
b) Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.
c) Maranhão, Amazonas, Alagoas e Rio Grande do Norte.
d) São Paulo, Roraima, Mato Grosso do Sul e Amapá.
e) n.d.a.
93 Complete as frases, selecionando as palavras adequadas:
–

é a atividade que relaciona a agricultura com a indústria.

–

é a atividade que relaciona a agricultura com a pecuária.

a) mineração/extrativismo animal
b) fertilização/automobilística
c) agroindústria/agropecuária
d) industrialização/marmorização
e) n.d.a.
94 Na Região Sudeste, estão localizadas duas cidades de maior importância do país.
Assinale-as:
a) Espírito Santo e Minas Gerais.
b) São Paulo e Rio de Janeiro.
c) Minas Gerais e São Paulo.
d) Rio de Janeiro e Espírito Santo.
e) n.d.a.
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95 Selecione F para as frases falsas e V para as frases verdadeiras:
– A população da Região Sudeste é formada de brancos, afrodescendentes,
mestiços, mulatos, caboclos e imigrantes.
– As capitais São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades com maior número de
habitantes no Brasil.
– São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados menos populosos do
país.
a) V, V, F

d) F, V, V

b) F, V, F

e) n.d.a.

c) V, F, F
96 A Região Sudeste recebe muitos habitantes de outras regiões, assim a culinária
tem como destaque:
a) tacacá, tapioca, pato, acarajé, carne de sol, sarapatel e galinhada.
b) empadão goiano, galeto, barreado, churrasco e arroz de carreteiro.
c) tutu de feijão, feijoada, feijão-tropeiro, peixes, ostras e virado à paulista.
d) galeto, feijão-tropeiro, galinhada, empadão, tutu de feijão e sarapatel.
e) n.d.a.
97 Entre os estados da Região Sudeste há apenas um que não é banhado pelo
Oceano Atlântico. Trata-se de:
a) Espírito Santo.
b) São Paulo.
c) Rio de Janeiro.
d) Minas Gerais.
e) n.d.a.
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98 A Região Sul é a menor das regiões brasileiras, formada pelos estados:
a) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
b) Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás e Rondônia.
c) Pará, Rio Grande do Sul, Acre e Tocantins.
d) Amazonas, Minas Gerais, Ceará e Mato Grosso do Sul.
e) n.d.a.
99 O Sul é a região mais fria do Brasil. O clima predominante é o
com inverno rigoroso, podem ocorrer

,

e até mesmo

em algumas cidades. Qual é a alternativa que completa a frase,
na ordem em que seguem as palavras?
a) tropical úmido – chuvas – geadas
b) equatorial – temperatura baixa – geadas
c) subtropical – geadas – nevar
d) semiárido – nevar – chuvas
e) n.d.a.
100 Uma grande quantidade de europeus veio morar na Região Sul e influenciou muito
o folclore, principalmente as danças. Encontre-as:
a) congada, cateretê, chula, chimarrita, jardineira, marujada, pau de fita, balaio e
boi de mamão.
b) folia de reis, roda de São Gonçalo, Moçambique, congada e chula.
c) cirandas, bumba meu boi, carimbó, jardineira e capoeira.
d) frevo, capoeira, bambolê, fandango, baião, folia de reis e balaio.
e) n.d.a.
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