
REVISÃO DE GEOGRAFIA – I UNIDADE 

1. Explique como se caracterizavam os povos que viviam os povos que viviam no 

território brasileiro em 1500. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Quais os dois países que mais se destacaram no período das Grandes Navegações e 

Descobrimentos Marítimos dos séculos XV e XVI? 

 a) Inglaterra e França 

b)  Holanda e Itália 

c) Portugal e Espanha 

d) Alemanha e Noruega 

e) Brasil e Canadá 

3. Descreva no caderno quais aspectos mais se destacam na organização do território 

brasileiro nas seguintes épocas: 

a) Século XVIII: 

b) Atualmente: 

4. Em qual parte do território brasileiro teve início o processo de povoamento? Qual 

recurso natural foi explorado nesse primeiro momento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5.Quais fatores contribuíram para organização do território brasileiro ao longo no século 

passado? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos dos séculos XV e 

XVI? 

a) (    ) Fazer a navegação ao redor do mundo passando por todos os oceanos. 

b ) (    ) Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias para comprar especiarias 

diretamente na fonte e vender com elevados lucros na Europa. 

c) (    ) Chegar até o extremo norte do continente americano para iniciar o povoamento 

da região. 

d) (    ) Ser melhor que os outros na navegação. 

 

7. Qual é o nome do tratado que dividia as terras do Brasil entre portugueses e 

espanhóis? 

_____________________________________________________________________ 

8. Explique o que estabelecia o Tratado de Tordesilhas.  

______________________________________________________________________ 

9. Marque v para alternativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) Os bandeirantes foram grupos que partiram de São Paulo em direção ao interior do 

território.  

(    ) Os metais preciosos foi a primeira forma de exploração econômica no Brasil. 

(    ) No século XIX, desenvolveu no território a produção de café.  

(    ) No século XVIII aconteceu a produção de cana de açúcar, junto com o pau-brasil.  

10. O modal rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no Brasil. Quais são as 

vantagens do uso desse modal? 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11.  O transporte rodoviário é o principal sistema de transporte no Brasil. Por ele 

passam aproximadamente 56% das cargas movimentadas no País, contra 21% por 

ferrovia e 18% por hidrovia, conforme dados do Ministério dos Transportes. Analisando 

o sistema de transporte rodoviário no Brasil: 

a) Pode-se afirmar que, durante a década de 1950, houve grandes investimentos no 

setor. 

b) Não é possível concluir que o Estado diminuiu sua participação no setor após o 

processo de concessões à iniciativa privada nas últimas duas décadas. 

c) Conclui-se que, devido aos baixos investimentos privados, passou por um processo 

de estatização durante a década de 1990. 

d) É correto dizer que o país tem uma distribuição equitativa entre rodovias e hidrovias, 

dado o seu reduzido potencial hidroviário.  

e) É incorreto afirmar que seu potencial está esgotado, já que não existem novos 

investimentos na área desde os governos militares. 

12. A respeito da definição e função do transporte rodoviário, avalie as proposições a seguir: 

I) O transporte rodoviário tem a função de promover o deslocamento de cargas, pessoas 

e animais para diversos lugares. 

II) O transporte feito por meio de vias, como estradas, rodovias e ruas, é conhecido 

como transporte rodoviário. 

III) O transporte rodoviário restringe-se àquele que é realizado em vias asfaltadas, não 

fazendo parte desse o transporte realizado em estradas e vias não pavimentadas. 

Avalie as afirmações acima e marque a opção que corresponda, na devida ordem, ao 

acerto ou erro de cada uma: 

a) F, V, V 

b) V, V, F 



c) F, V, F 

d) F, F, V 

e) V, F, F 

 

 

 

 

 


