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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

• Diferenciar a divisão oficial segundo o IBGE das cinco regiões: Norte, 
Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste;págs. 108 a 109. 

• Identificar o processo econômico social e físico das cinco regiões 
brasileiras;págs.110,111.  

• Diferenciar os aspectos econômicos e sociais das divisões geoeconômicas: 
(Amazônia, Nordeste e Centro-Sul); págs. 117 a 127. 
VÍDEOS: A rota da produção brasileira; pág. 107. 
Xingu e documentário Chico Mendes – O preço da floresta;pág. 124. 
http://www.ejamundodotrabalho.sp 
 
___________________________________________________________ 
 
ROTEIRO DE ESTUDO: 
 

PÁGS: 108 A 109: Divisão oficial do Brasil: 
 
                    Observe o mapa da pág. 109 - BRASIL POLÍTICO. 
 

 



 
São recortes territoriais repletos de particularidades que levam em conta 
aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos. Muitas foram as 
divisões regionais feitas no Brasil pelo órgão responsável, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Atualmente, a regionalização vigente é a de 1970 (a qual sofreu alterações 
após a Constituição de 1988), que divide o Brasil em cinco regiões: 
 
PÁGS. 110: AS 05 (CINCO) Regiões Brasileiras. 
 
Região Norte 
Região Nordeste 
Região Centro-Oeste 
Região Sudeste 
Região Sul 
 
 
PÁGS. 113 A 124 - Diferenciar os aspectos econômicos e sociais das 
divisões geoeconômicas. 
 
Pág. 113: Nordeste   
Pág. 117: Centro-Sul 
Pàg. 121: Amazônia 

 

 
 

São três as regiões geoeconômicas: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Essa 
organização regional favorece a compreensão das relações sociais e 
políticas do país, pois associa os espaços de acordo com suas semelhanças 
econômicas, históricas e culturais.  



PÁGS. 125 A 127: AS LIGAÇÕES ENTRE OS COMPLEXOS REGIONAIS: 
 
Essa é uma visão superficial da organização do espaço geográfico brasileiro. 
Ela resume as principais características naturais e humanas de cada uma 
dessas regiões. Por serem vastas áreas, verdadeiros complexos regionais, 
o Nordeste, o Centro-Sul e a Amazônia registram profundas desigualdades 
naturais, sociais e econômicas. As regiões apresentam diferenças entre si e 
variedade interna de paisagens geográficas, mas mesmo com todas essas 
diversidades sociais (entre pessoas e culturas) e espaciais (diferentes 
espaços e regiões), elas são interdependentes entre si, pois participam de 
uma única economia e de uma vida cultural e política, dentro dessa divisão 
geoeconômica. 
 

ATIVIDADES PARA RESPONDER: 
 

 
1. De acordo com a divisão regional brasileira estabelecida pelo Instituto de 

Geografia e Estatística (IBGE), o país possui cinco Regiões: Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Pesquise no Mapa BRASIL-POLÍTICO. 
 

Complete os Estados Brasileiros.: 

REGIÕES      
         BRASILEIRAS 

ESTADOS BRASILEIROS: 

Região sul  

Região Norte  

Região Sudeste  

Região Nordeste  

Região Centro-Oeste  

 
 
2. RESPONDA: 
a) Em qual cidade você nasceu? 
b) Em qual Estado Brasileiro? 
c) em que Região Brasileira? 
 
3. Pesquise sobre a Região Sudeste, aponte seus principais  
    funções. 
 
4. A Região do Brasil que possui a maior extensão territorial é: 

a) Norte 
              b) Sul 
              c) Nordeste 
              d) Centro-Oeste 
              e) Sudeste 

 
 
 
 



5. A Região brasileira mais populosa é: 

a) Centro-Oeste 
b) Norte 
c) Sul 
d) Sudeste 
e) Nordeste 
 
6. Relacione a primeira com a segunda coluna: (Pesquise se necessário) 

As cinco Regiões do Brasil apresentam grandes disparidades socioeconômicas, isso 

é o reflexo de políticas econômicas desenvolvidas no território nacional. Entre as 

principais atividades econômicas das Regiões estão: 

 

 
7. Complete. Os complexos regionais geoeconômicos são formados pelos Estados: 
 
Amazônia:.__________________________________________________________ 
 
Centro-Sul:__________________________________________________________ 

Nordeste: ___________________________________________________________ 

(A) 

 
 
 
 NORTE 

 

(    ) 

 

 A economia baseou-se inicialmente nos 

garimpos de ouro e diamante. 
Atualmente, as principais atividades 
econômicas desenvolvidas são a 
pecuária e a agricultura. 

(B) 

 
 
SUL (    ) 

 
É a segunda região que mais produz 
petróleo no país. Nela funciona um dos 
principais polos petroquímicos, o de 
Camaçari (BA) 

(C) 

 
CENTRO-OESTE 

(    ) 

O setor de serviços responde pela maior 
parte das riquezas dos estados sulistas. 
Em seguida vem a indústria, com 
destaque para os setores metalúrgico, 
automobilístico, têxtil e alimentício.  

(D) 

 
 
NORDESTE (    ) 

 

A economia dessa região baseia-se 
principalmente no extrativismo 
vegetal de produtos como látex, açaí, 
madeira e castanha. 

(D) 

 
SUDESTE 
 

 (    ) 

Abriga as maiores montadoras e 
siderúrgicas do país, a produção 
industrial da região é diversificada e 
altamente qualificada.  



8. PESQUISE sobre o Complexo Geoeconômico Nordeste: 

ECONOMIA  
POPULAÇÃO  
PRINCIPAL 
CARACTERÍSTICA 

 

 

9. PESQUISE sobre o Complexo Geoeconômico Centro-Sul: 

ECONOMIA  
POPULAÇÃO  
PRINCIPAL 
CARACTERÍSTICA 

 

 
10. PESQUISE sobre o Complexo Geoeconômico Amazônica: 

ECONOMIA  
POPULAÇÃO  
PRINCIPAL 
CARACTERÍSTICA 

 

 
 


