
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

1º bimestre – Avaliação 

Escola: 

Professor: 

Estudante: 

Turma: Data: Conceito/Nota: 

 

1. O parágrafo a seguir foi retirado de uma notícia sobre uma tribo Guarani Kaiwoá na comunidade 
de Peylito Kue. Leia-o e responda à questão. 

“Vivemos na miséria porque não tem mais floresta, nem bicho pra gente 

caçar. Só tem fazenda com soja e pasto [ao redor das terras que os índios 

reivindicam]”, diz o cacique de Laranjeira Ñanderu, Farid Mariano. “Podem nos 

oferecer o que for, o que queremos é permanecer onde nossos antepassados 

morreram. E vamos permanecer. Para o índio, conforto é ter nossa terra”, 

acrescenta Mariano, explicando que, se a área for reconhecida [como reserva], 

dezenas de famílias indígenas que abandonaram o grupo devido à falta de terras 

poderão voltar a viver na aldeia devidamente ampliada. 

RODRIGUES, Alex. Indígenas reivindicam outras áreas que teriam pertencido a antepassados. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/01/indios-da-reserva-dourados-reivindicam-outras-areas-que-garantem-ter>.  

Acesso em: 12 jul. 2018
 

Essa tribo vive em uma paisagem cujo entorno foi modificado pela atividade agrícola, o que 
agrediu o meio ambiente e provocou a extinção de espécies. Com base nos hábitos de 
alimentação e produção agrícola dos povos originários, explique por que as paisagens citadas no 
texto são tão diferentes. 
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2. Observe as imagens a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Avenida Paulista, São Paulo, 1900. 

 

PortoBay Hotels & Resorts/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Avenida Paulista, São Paulo, 2014. 

Compare as duas imagens e indique as principais mudanças sofridas por essa paisagem. 
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3. Leia o seguinte trecho de uma notícia. 

O brasileiro está mais interessado em viajar pelo próprio país. Segundo o 

levantamento de Ministério do Turismo e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 23% 

dos entrevistados pretendem viajar nos próximos seis meses. Desse grupo, 77,4% 

devem ir a destinos nacionais – maior número registrado para abril dos últimos dez 

anos. Os demais 19,5% devem viajar a destinos internacionais e 3,1% não 

decidiram para onde vão. 

EBC. Aumenta interesse do brasileiro por viagens nacionais. Disponível em:  

<http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2015/05/aumenta-interesse-do-brasileiro-por-viagens-nacionais>. 

Acesso em: 11 jul.2018.
 

Esse trecho apresenta a situação do fluxo de turistas no Brasil. Pensando na preservação da 
identidade local, qual seria o impacto de tal situação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observe as imagens a seguir. 
 

I.  II.  

Pxhere/<pxhere.com> 

 
 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Duas cidades com desenvolvimentos diferentes. 
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Indique, entre a imagem de número I e a imagem de número II, qual delas apresenta o espaço 
mais adequado para instalação de uma fábrica. Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Leia o trecho da notícia publicada em novembro de 2011. 

O governo deverá publicar até o dia 15 de dezembro o segundo decreto de 

2011 que cria incentivos para a instalação de fábricas automobilísticas e estimula as 

indústrias que já estão produzindo no País. A informação foi anunciada nesta quarta-

feira (30) pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior [...]. 

BRASIL. Decreto que beneficia parques automobilísticos deve ser publicado até o dia 15 de dezembro. Disponível em: 

<http://bit.ly/2LKF1Nw>. Acesso em: 31 ago. 2018. 

Com o recebimento de incentivos, as indústrias se instalam nos municípios que oferecem mais 
vantagens a elas. Identifique as modificações na paisagem dos municípios que recebem as indústrias. 

 

 

 

 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

1º bimestre – Avaliação 

6. A fotografia a seguir apresenta um exemplo do cultivo de soja. Observe-a. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Avião sobrevoando plantação de soja, 2014. 

De acordo com a sua observação, indique a alternativa correta. 

a) Podemos identificar o ambiente natural e a plantação de soja, característicos de uma 

paisagem natural. 

b) Na imagem podemos observar duas fases de cultivo, uma com a plantação mais antiga, com 

as plantas mais desenvolvidas, e a outra com o plantio recente. 

c) A imagem é característica do cultivo em pequena propriedade onde predomina a agricultura 

familiar e o uso de pouca tecnologia. 

d) Na imagem podemos identificar uma grande propriedade. Esse tipo de propriedade faz uso de 

alta tecnologia, como sementes modificadas e maquinários para aumentar a produtividade. 

 
7. Leia o subtítulo de uma notícia sobre plantação no semiárido brasileiro. 

[...] Depois de três anos sem plantação, a comunidade do assentamento 

rural Antônio Conselheiro, localizada na zona rural de Barra, na Bahia, consegue 

produzir, apesar da pior seca dos últimos 50 anos na região do Semiárido brasileiro. 

Desde o ano passado, as famílias têm plantado mandioca, umbu, laranja, caju, 

milho, abóbora, banana, feijão, acerola e hortaliças com a ajuda de tecnologias 

implementadas pela Embrapa. 

EBC. Apoio tecnológico garante produção agrícola em plena seca. http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2013/04/apoio-

tecnologico-garante-producao-agricola-em-plena-seca. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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De acordo com o texto, qual alternativa indica a técnica usada no caso descrito? 

a) Aração do solo, pois a exposição do solo ao sol aumenta a propagação de microrganismos e 

aumenta a fertilidade do solo. 

b) Aração do solo, pois com a movimentação do solo, a água que se localiza abaixo pode 

emergir para a superfície, resolvendo o problema da falta de umidade. 

c) Irrigação, com a qual a água é transportada em grandes tambores por carroças de tração 

animal para próximo das terras onde será realizado o cultivo. 

d) Irrigação, com a qual o transporte da água é realizado por meio de valas ou canais, a fim de 

umedecer o solo. 

 
8. Leia o trecho a seguir. 

É possível aumentar a produtividade dos plantios de mandioca no Amazonas 

ocupando áreas menores, evitando desmatamento e garantindo maior oferta de 

alimento e rentabilidade para o agricultor. Esse exemplo foi demonstrado a 

agricultores de Beruri, município localizado na região da foz do rio Purus, durante o 

Dia de Campo Cultivo de Mandioca em Terra Firme, promovido pela Embrapa 

Amazônia Ocidental, no dia 2 de dezembro [de 2014]. Agricultores, vindos de cinco 

comunidades do município, puderam verificar que a produção do plantio de 

mandioca com adoção das técnicas recomendadas resultou em 36 toneladas de raiz 

por hectare, três vezes mais que a média de produção do Estado. 

EMBRAPA. Projeto demonstra técnicas para aumento de produtividade de mandioca no AM. Disponível em: 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2317375/projeto-demonstra-tecnicas-para-aumento-de-produtividade-de-

mandioca-no-am. Acesso em: 12 jul. 2018
.
 

Com relação às técnicas, assinale a alternativa correta. 

a) São técnicas rudimentares, usadas principalmente em propriedades familiares. 

b) As técnicas foram desenvolvidas para adaptar cultivos em diferentes locais, uma vez que 

servem para todos. 

c) As técnicas envolvem desde as mais tradicionais, como o manejo do solo, até técnicas mais 

modernas, como a seleção de sementes e o uso de insumos químicos. 

d) As técnicas são modernas, com muita tecnologia envolvida, e são utilizadas em grandes 

propriedades, com a intenção de aumentar a produtividade. 
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9. Observe a técnica utilizada no cultivo de arroz na Tailândia. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Cultivo de arroz na Tailândia, 2016. 

A qual técnica a imagem corresponde? 

a) Rotação de cultura. 

b) Afolhamento. 

c) Terraceamento. 

d) Cultivo em várzea. 

 

10. Leia o trecho da notícia publicada em setembro de 2017. 

Mais 173 municípios da Bahia tiveram situação de emergência declarada pelo 

governo do estado nesta quinta-feira (14), devido à falta de chuvas. Os baixos índices 

pluviométricos têm provocado prejuízos às atividades produtivas, como agricultura e 

pecuária, e dificuldades no fornecimento de água potável. 

BRASIL. Bahia declara situação de emergência em mais 173 cidades. Disponível em: <http://bit.ly/2LItNJm>. Acesso em: 31 ago. 2018. 

Com base no texto citado, a relação entre a sociedade urbana e a natureza se dá pela: 

a) necessidade de maior interação entre populações urbanas e rurais, já que as atividades 

econômicas entre elas são desconectadas. 

b) relação de preservação e respeito aos limites naturais, que ocorre pelo acompanhamento 

entre produção urbana e condições da natureza. 

c) separação entre os setores, por meio da independência de um para o funcionamento do outro.  

d) responsabilidade do setor agropecuário em fornecer alimentos e matéria-prima, pois nesse 

setor a produtividade deve ser grande e provoca grandes impactos ambientais. 

http://bit.ly/2LItNJm

