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Frente A/B 
 

Resoluções 
 
01. No século XVII, os fatos mais importantes para a organização do território brasileiro foram as atividades de 

pecuária no interior do Nordeste e a exploração das drogas do sertão na região da Amazônia. 
 
02. No século XIX, três outras atividades econômicas se tornaram “motores” do espaço geográfico: a cultura 

do cacau no sul da Bahia; a cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo, que atraiu muito imigrantes 
estrangeiros e contribuiu para o povoamento dessas áreas cafeeiras e para o crescimento urbano; e a 
extração de látex na Amazônia para a fabricação de borracha. 

 
03. É um modelo de classificação da paisagem natural do Brasil segundo o qual cada domínio é identificado 

com base em características de relevo, clima e vegetação de área do espaço geográfico, com dimensões 
subcontinentais. 

 
04. I – Domínio Amazônico – região norte do Brasil, com terras baixas e grande processo de sedimentação; 

clima e floresta equatorial; 
II – Domínio dos Cerrados – região central do Brasil, como diz o nome, vegetação tipo cerrado e inúmeros 
chapadões; 
III – Domínio dos Mares de Morros – região leste (litoral brasileiro), onde se encontra a floresta Atlântica 
que possui clima diversificado; 
IV – Domínio das Caatingas – região nordestina do Brasil (polígono das secas), de formações cristalinas, 
área depressiva intermontanhas e de clima semi-árido; 
V – Domínio das Araucárias – região sul brasileira, área do habitat do pinheiro brasileiro (araucária), região 
de planalto e de clima subtropical; 
VI – Domínio das Pradarias – região do sudeste gaúcho, local de coxilhas subtropicais. 

 
05. O termo povoado está relacionado com a distribuição da população em um determinado lugar, ou seja, 

relaciona-se com a população e a área. Um país povoado, Vaticano. A quantidade de pessoas por 
quilômetro quadrado corresponde ao que chamamos de densidade demográfica. Assim, um país 
povoado é aquele que possui elevada densidade demográfica. Populoso é a classificação dada ao lugar 
onde há um número elevado de população absoluta, ou seja, um número elevado de habitantes. Um país 
populoso, China. 

 
 


