
1) Quantas regionais o município de BH possui? 
Escreva o nome de cada uma delas.

2) Qual é o título do mapa e sua data de elaboração?  

3) Localize a regional que você mora.

4) As regionais abaixo fazem limite com quais municípios?

a) Venda Nova:
b) Pampulha:
c) Leste:
d) Centro/sul:
e) Barreiro:
f) Norte:
g) Nordeste:
h) Oeste:
i) Noroeste:

5) Lembrando que esse mapa se refere
 ao mês de abril, observe a legenda do mapa e responda:

a) Qual regional possui mais óbitos?
b) Quais não tem nenhum óbito?
c) Quais regionais tem maior intensidade 
de caso positivos de COVID 19?

ATIVIDADES



 LEIA O TEXTO E RESPONDA:
                                                                               

 A EDUCAÇÃO

A educação no Brasil tem melhorado bastante nos
últimos anos. A maioria das crianças frequenta

escolas, mas ainda falta muito para que todas as
pessoas no país sejam alfabetizadas e a educação

tenha qualidade melhor. Quem tem mais de 15
anos e é incapaz de ler e escrever um simples
bilhete é considerado analfabeto. O número de

analfabetos é maior nas áreas rurais.
Em 2019, os estados mais alfabetizados do Brasil

eram: DF, RJ, SC, SP RS. Os estados com
maiores problemas de alfabetização eram: PI, PB,

AL, MA.
Outro dado importante que revela as grandes

desigualdades sociais no Brasil é a expectativa de
vida, que indica quantos anos, em média, vivem as
pessoas nascidas no país. No Brasil a expectativa
de vida é de 80 anos para as mulheres e 73 para

os homens de acordo com o IBGE/2019. De
acordo com a ciência a expectativa de vida está
relacionada a três fatores: genética, hormônios,

ocupação e comportamento.  Os estados
brasileiros com as maiores expectativa de vida,

são: SC, ES, SP, DF, RS ( IBGE/2018).



6) De acordo com o texto, o número de analfabetos
é considerado maior em quais estados?  Escreva a
capital e a região geográfica de cada um deles.

7) Quantos estados brasileiros estão citados no
texto? Escreva seus nomes e suas respectivas

capitais.


