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Olá queridos(as) alunos(as)!!  
Esta atividade deverá ser feita na semana de 16 a 19 de novembro.  

Seguem algumas orientações para as realizações das atividades:  
Registrar as atividades no caderno.  
Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) / Coloque o seu nome e o nome do seu 
professor. Atividades impressas – GUARDAR, MAS NÃO COLAR NO CADERNO.  
Atividade online – COPIAR O TEXTO NO CADERNO E RESPONDER AS PERGUNTAS NO LIVRO.  

Região Sudeste  

A região Sudeste é conhecida por sua força econômica e suas grandes cidades. Nela estão localizadas São                 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras e importantíssimas para a                
economia  nacional.  

Fato marcante no Sudeste é sua população. A região é a mais populosa do Brasil, com mais de 90%                   

da população morando em áreas urbanas, sendo também a mais urbanizada. Além disso, seus índices               

econômicos são altos, assim como a taxa de industrialização. Em um passado não muito distante, no século                 

XX, foi o território que mais atraiu migrantes em busca de melhores condições de vida e oportunidades de                  

trabalho.  

• Área territorial: aproximadamente, 925 mil km², o que resulta em 12% do território brasileiro. • 

População: 88.371.433 habitantes  

Estados que 

compõem a Região Sudeste – Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 

No total são quatro os estados que formam essa região. Observe-os na tabela abaixo, com suas                
respectivas capitais e gentílicos, ou seja, como se chama quem nasce em cada um dos estados da Região                  
Sudeste.  

Estados Capitais Gentílicos  



Espírito Santo Vitória Capixaba ou espírito-santense  

Minas Gerais Belo Horizonte Mineiro  

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Fluminense  

São Paulo São Paulo Paulista 

O Sudeste apresenta características bem diversificadas. Quanto aos aspectos naturais, a vegetação            
é predominantemente composta por Mata Atlântica; seu relevo é o mais elevado e acidentado do país e                 
seus rios são de planaltos, ou seja, não favorecem a navegação, mas são importantes para a geração de                  
energia elétrica.  

Além disso, essa região é o centro da economia nacional, contando com uma agricultura              
diversificada (café, cana-de-açúcar, frutas, verduras e outros), e nela também se encontram importantes             
reservas minerais, o que aumenta sua importância. O destaque é para a região do Quadrilátero Ferrífero                
como fornecedora de minério de ferro. Há ainda a sua forte produção de petróleo, especialmente nas                
bacias de Campos e de Santos, que, além de ser uma importante fonte de energia, fornece condições para                  
o  crescimento industrial da região.  

Os meios de transporte do Sudeste são bem desenvolvidos e a malha de circulação (rodovias e                
ferrovias), também. A região conta ainda com os principais portos do país, tais como os portos de Santos,                  
Rio de Janeiro e Vitória, e com o maior parque industrial do Brasil, que se concentra no eixo RJ-SP.  

Outra característica da região Sudeste é o recebimento de muitos migrantes nacionais e             
internacionais, tanto para turismo quanto para a busca de melhores condições de vida. Cabe destacar ainda                
a questão da violência urbana e a segregação socioespacial (refere-se à periferização ou marginalização de                
determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no              
espaço das cidades) marcantes na região que, apesar de possuir muitas riquezas e um bom                
desenvolvimento  econômico, não uniformiza o acesso a esses benefícios.  

Veja o vídeo com essas informações no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=FxkgaSrxkNA&t=859s  

Texto adaptado de:  
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-sudeste.htm  

https://descomplica.com.br/artigo/sudeste-sul-e-centro-oeste-conheca-o-centro-sul-a-regiao-de-concentracoes/4Dm/  

Agora é com você!  

Responda as atividades das páginas: 136 (1 a, b, c) e 137 (2 - apenas oralmente para alguém de sua casa 
e 3 a, b, c individualmente) em seu livro de Geografia Aprender Juntos – 5º ano. Se precisar, consulte o 
capítulo 11, da página 126 até 129.  

Bons estudos! Até a próxima!  

 


