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1. Leia a notícia a seguir, que retrata o plebiscito, realizado em 2011, para consultar a população  
a respeito da divisão do território do estado do Pará. O resultado foi negativo, a maioria da  
população votou contra a divisão. 

Pela primeira vez o Brasil vai fazer uma consulta popular para decidir sobre 

divisão de um Estado. O plebiscito ocorrerá em dezembro para saber se o Pará vai ser 

dividido em três, criando também os estados de Tapajós e Carajás. [...] A campanha das 

frentes que defendem ou que são contra a proposta de divisão está nas ruas dividindo 

opiniões. O Pará é o segundo maior estado do país, guarda realidades distintas.  

Abriga uma natureza exuberante, nos rios que se perdem na Floresta Amazônica, 

na diversidade da vida e nos cenários impressionantes das praias de água doce. 

Mas é espaço de disputas pela terra e pelas riquezas do solo. Do ouro da Serra 

Pelada, que atraiu milhares de migrantes atrás de fortuna, à extração mecanizada do 

ferro na maior mina do mundo. Um lugar de contrastes, onde grandes empreendimentos 

convivem com um alto índice de desigualdade social. 

EM DEBATE, a divisão do Pará. TV Brasil, 11 nov. 2011. Disponível em: 

<http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/em-debate-a-divisao-do-para>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Embora exista uma crença popular de que a maior parte dos estados brasileiros da região Norte 
são unidos política e culturalmente, o trecho da notícia traz uma versão contrária. Explique por 
que isso acontece, relacionando esses dois pontos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Avaliação 

2. Leia o texto a seguir. 

“Morîîpe erepantî”. É com esta saudação que os visitantes são recebidos na 

Escola Estadual Padre José de Anchieta, uma das duas existentes na comunidade do 

Barro. A saudação significa “sejam bem-vindos” na língua macuxi e revela um novo 

entendimento no processo de educação dos povos indígenas. 

[...] 

“Pra nós, o ensino das línguas indígenas tem o mesmo peso do da língua  

portuguesa, o mesmo valor do de outras línguas. É um compromisso da gestão 

[escolar], de fortalecer a cultura, a língua, a dança dos povos da região”. Antes, os  

índios eram desestimulados a falar as suas línguas, “porque foi ensinado, repassado 

pra gente que a língua indígena era uma gíria, que ela era inferior”, conta a gestora. 

AGÊNCIA BRASIL. Indígenas usam educação como ferramenta para recuperar tradições culturais. 16 abr. 2014.  

Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-04-16/indigenas-usam-educacao-como-ferramenta- 

para-recuperar-tradicoes-culturais>. Acesso em: 2 out. 2018. 

Com base no texto, compare a história de intolerância vivida pelas etnias indígenas brasileiras 
com as políticas de preservação cultural atuais. 
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3. Observe o mapa a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: terras indígenas e população indígena por região, 2010 

 
Fonte: Elaborado com base em: IBGE. Censo Demográfico 2010: características gerais dos indígenas.  

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/atlas/tematicos/16361-atlas-do-censo-

demografico.html?edicao=16369&t=publicacoes>. Acesso em: 2 out. 2018. 
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Após analisar o mapa, explique por que existe a necessidade de criação de diversas áreas de 
terras destinadas à ocupação indígena, ao contrário, por exemplo, de sua concentração em um 
grande território único. 

 

 

 

 

 

4. Observe os mapas a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: divisão política em 1534 

 
Fonte: elaborado com base em: VICENTINO, Claudio. Atlas histórico: Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2011. p. 100. 
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Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: divisão política atual 

 
Fonte: elaborado com base em: IBGE.  

Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 90. 

Desde 1534, com o Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro vem passando por modificações 
em sua organização espacial. Com base na observação dos mapas apresentados, indique o principal 
motivo das diversas propostas de criação de novos estados no Brasil, citando os critérios utilizados 
para modificar o traçado. 
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Observe o mapa para responder às duas questões a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Brasil: macrorregiões geoeconômicas 

 
Fonte: Elaborado com base em IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 152. 

5. Os limites da macrorregião Amazônia correspondem à área coberta originalmente pela Floresta 
Amazônica, o que inclui o centro-norte do estado de Mato Grosso, o oeste do Maranhão e 
grande parte do Tocantins. Descreva as principais características dessa região.  
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6. A região Centro-Sul do país concentra a maior parte da população brasileira. São fatores que 
justificam a ocupação dessa região, exceto a: 

a) concentração de diferentes tipos de indústrias. 

b) localização das capitais mais populosas e com economias mais desenvolvidas do país. 

c) existência de pequena diversidade econômica. 

d) presença de alto desenvolvimento agropecuário. 

 

7. Leia o texto a seguir. 

A atual população indígena brasileira, segundo dados do Censo Demográfico 

realizado pelo IBGE em 2010, é de 896,9 mil indígenas. De acordo com a pesquisa,  

foram identificadas 305 etnias, das quais a maior é a Tikúna, com 6,8% da população 

indígena.  

[...] 

O censo também mostra que foram demarcadas 505 terras indígenas, cujo 

processo de identificação teve a parceria da Fundação Nacional do Índio (Funai) no 

aperfeiçoamento da cartografia. Essas terras representam 12,5% do território brasileiro 

(106,7 milhões de hectares), onde residiam 517,4 mil indígenas (57,7% do total). 

BRASIL. No Brasil, população indígena é de 896,9 mil. Publicado em: 20 abr. 2014. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/governo/2015/04/populacao-indigena-no-brasil-e-de-896-9-mil>. Acesso em: 2 out. 2018.  

A demarcação de terras indígenas garante a esses povos: 

a) o registro de sua propriedade, possibilitando a venda das terras. 

b) a posse das terras de origem, permitindo a preservação da identidade. 

c) a liberação de extração mineral e vegetal dentro da propriedade. 

d) o direito à educação básica e superior assistida pelo governo federal. 
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8. Leia o texto a seguir: 

Menos de 7% das terras reconhecidas como pertencentes a povos 

remanescentes de quilombos estão regularizadas no Brasil. Nos últimos 15 anos,  

206 áreas quilombolas com cerca de 13 mil famílias foram tituladas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), órgão que executa a titulação das 

terras já identificadas e reconhecidas. 

BRITO, Débora. Menos de 7% das áreas quilombolas no Brasil foram tituladas. Agência Brasil, 29 maio 2018.  

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/menos-de-7-das-areas-quilombolas-no-brasil-

foram-tituladas> Acesso em: 2 out. 2018. 

A regularização das terras remanescentes de quilombos é importante, principalmente, para que 
os povos que habitam essas áreas: 

a) fiquem isolados. 

b) criem leis soberanas. 

c) produzam seu alimento. 

d) preservem sua cultura. 
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9. Observe os mapas a seguir. 

Acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Mapa da distribuição industrial brasileira 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/ 

brasil_distribuicao_industrias.pdf>. Acesso em: 23 out. 2018. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Avaliação 

Acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Mapa de urbanização e de distribuição populacional do Brasil 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_urbanizacao.pdf>. Acesso em: 23 out. 2018. 

Com base na leitura e análise dos mapas da distribuição industrial e de urbanização no Brasil,  
é possível constatar: 

a) a região Centro-Sul é a mais desenvolvida em razão do número de indústrias e da densa 

concentração de cidades. 

b) a região da Amazônia é densamente povoada no extremo norte, onde se encontra a maior 

diversidade de indústrias. 

c) o processo de urbanização da região do Nordeste geoeconômico ocorre ao longo dos rios, 

onde se localizam as maiores cidades e as principais indústrias do país. 

d) o país tem maior ocupação populacional no interior em virtude de seu contexto histórico e 

das indústrias que ali se localizam, decorrentes da ocupação tardia. 
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10. Observe o mapa a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Região Nordeste: sub-regiões 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Atlas nacional do Brasil. 

Rio de Janeiro, 1993; IBGE. Região Nordeste. Rio de Janeiro, [s.d.]. 

A sub-regionalização pode ocorrer em razão das particularidades de determinada região por  
suas características naturais, sociais, culturais e econômicas. No caso do Nordeste brasileiro, há 
quatro subdivisões. Sobre elas, é possível afirmar que: 

a) a Mata Atlântica, conhecida como Zona da Mata, é uma região úmida e pouco desmatada, 

que apresenta grande número de reservas florestais e áreas de preservação permanente. 

b) a Amazônia, conhecida como Agreste, é uma região de transição entre o tropical úmido e o 

sertão, onde se encontra a maior parcela da população. 

c) a Caatinga, conhecida como Sertão, é uma região de clima semiárido, mas com importante 

desenvolvimento de polos agrícolas com produção de frutas para exportação e 

abastecimento interno. 

d) o Cerrado, conhecido como Meio-Norte, é uma região de transição entre o semiárido e o 

equatorial e conta com polos industriais automobilísticos importantes. 


