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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
1- “Nesta sub-região nordestina, a paisagem é marcada tradicionalmente pela presença de 
pequenas propriedades policultoras que empregam mão-de-obra familiar. Mas, nas últimas 
décadas, a pecuária tem se desenvolvido bastante provocando a concentração de terras, o 
aumento do desemprego rural e a emigração.” 
 
O texto se refere: 
 
a) à Zona da Mata. 
b) ao Meio-Norte. 
c) ao Sertão. 
d) ao Agreste. 
e) ao Recôncavo Baiano. 
 
2- Identifique a alternativa que apresenta o nome da pequena faixa de terra considerada uma 
zona de transição que fica entre a zona da mata e o sertão nordestino. 
 
a) agreste 
b) meio norte 
c) zona da mata açucareira 
d) recôncavo baiano 
e) amazônia 
 
3- No sertão nordestino o clima é quente e seco o ano todo e as chuvas são poucas e 
irregulares.  
 
Indique a alternativa que apresenta o clima predominante no sertão nordestino: 
a) semiárido 
b) subtropical  
c) polar  
d) equatorial 
e) temperado   
 
4- No sertão nordestino a quantidade de chuva é tão pequena que muitos rios chegam a secar 
durante a estiagem e retornam a quantidade de água normal durante a estação chuvosa.  
 
Indique a alternativa que apresenta a denominação desses tipos de rios: 
a) perenes 
b) permanentes 
c) intermitentes  
d) rios de regime nival  
e) rios temperados 



 
5- A sub-região do meio norte é uma área de transição entre uma área de clima úmido e outra 
de clima seco. Fazendo do meio norte uma sub-região com características únicas.  
 
Indique a alternativa que apresenta a vegetação predominante no meio norte: 
 
a) matas de cocais 
b) pampa  
c) mata atlântica  
d) floresta temperada  
e) floresta de conífera 
 
6- O nordeste brasileiro foi divido em quatro sub-regiões devido sua diversidade tanto em 
aspectos físicos naturais como em aspectos sociais e econômicos, pois podemos perceber 
grandes diferenças no desenvolvimento econômico entre as sub-regiões.  
 
A sub-região mais rica e desenvolvida do nordeste atualmente é: 
 
a) agreste  
b)  meio norte  
c) sertão  
d) zona da mata  
e) nas matas de cocais 


