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Os nove estados da Região Nordeste e suas capitais são: 

Maranhão (MA) - São Luís ,Piauí (PI) - Teresina ,Ceará (CE) - Fortaleza ,Rio Grande do Norte (RN)                  

- Natal ,Paraíba (PB) - João Pessoa ,Pernambuco (PE) - Recife ,Alagoas (AL) - Maceió ,Sergipe                

(SE) - Aracaju  e Bahia (BA) - Salvador. 

A região Nordeste do Brasil é formada por nove estados e é bastante conhecida por suas belezas                 

naturais.A Região Nordeste do território brasileiro é composta por nove estados: Alagoas, Bahia,             

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Sua extensão             

territorial é de 1.554.257,0 quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior complexo regional do             

Brasil, ocupando 18,2% da área do país. O território nordestino limita-se com as regiões Norte               

(oeste), Centro-Oeste ( sudoeste), Sudoeste (ao sul), além de ser banhado pelo oceano Atlântico              

(ao norte e leste).Conforme dados do Censo Demográfico de 2015, realizado pelo Instituto             

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população nordestina totaliza 56.560.081           

 



 

habitantes, abrigando cerca de 28% da população residente no Brasil. A densidade demográfica é              

de 36,39 habitantes por quilômetro quadrado; o crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A               

população urbana é maioria – 73%. O estado da Bahia é o mais populoso (14.016.906               

habitantes); Sergipe possui a menor concentração populacional da Região (2.068.017          

habitantes). 

 

RESPONDA: 

1) Quantos estados possui a região? 

2) Qual o maior estado? 

3) Oceano que banha? 

4) As regiões vizinhas? 

5) Qual o estado mais populoso? 

6) Qual o menor estado? 

7) Qual o número de habitantes? 

8) Qual a sua densidade demográfica? 

9) Qual o crescimento demográfico? 

10)  A população vive na sua maioria ,na área urbana ou rural? 

 

 

ATIVIDADE SÁBADO LETIVO  DO DIA 24/10 PARA A TURMA ACELERAÇÃO 

 

Coloque  V ( verdadeiro ou  F ( falso) para as questões abaixo: 

Consultar a aula  do dia  28/09, sobre a região Sudeste para  respostas  da atividade abaixo. 

 

a.(     ) O estado do Rio de Janeiro é considerado o coração econômico do Brasil. 

b.(     ) O setor secundário está relacionado aos transportes. 

c.(     ) O turismo é uma  atividade econômica importante para a região. 

d.(     ) A  produção de cana de  açúcar  ocorre  na Zona da Mata mineira. 

e.(     ) A pecuária, no setor  secundário tem o maior  rebanho bovino do país. 

f.(     ) O café foi pioneiro para  a ocupação do estado de São Paulo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 


