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1. As transformações das paisagens ocorrem por meio de processos naturais e também sociais.  
As diferentes sociedades buscam se adequar às condições naturais dos lugares em que estão 
inseridas, adaptando suas moradias de acordo com as condições climáticas da região. Observe as 
imagens a seguir, que mostram diferentes tipos de moradia. 

Pixabay/<pixabay.com> Unsplash/<unsplash.com> 

  

Casa de palafita. Casas com chaminés. 

Explique a relação entre as características naturais das regiões apresentadas e os diferentes tipos 
de moradia. 
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2. Observe a imagem abaixo. 

Juliano Ventorim/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Parque Estadual Sete Salões, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Foto de 2011. 

Explique como ocorre o processo de transformação das rochas, como a apresentada na imagem, 
relacionando-o à ação das chuvas e do vento. 
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3. Leia o texto abaixo. 

 

[...] No final do [período] Jurássico, mais ou menos ao norte do Equador, houve 

o rompimento do supercontinente, dividindo-se inicialmente em dois (Laurásia e 

Gondwana). Essa deriva continental produziu cadeias de montanhas, inclusive no Brasil. 

LIZIERO, Adriano. O Brasil tem montanhas? Disponível em: <https://geografiavisual.com.br/fotografias/o-brasil-tem-montanhas/>. 

Acesso em: 11 jul. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o tema, explique como a movimentação das 
placas tectônicas influencia a formação do relevo. 

 

 

 

 

 

4. A fim de evitar o desgaste do solo e obter um melhor aproveitamento da plantação, ao longo da 
história, foram desenvolvidas diferentes técnicas de plantio de acordo com o tipo de solo, relevo 
e clima em cada região. Observe as imagens a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Imagem I 

Unsplash/<unsplash.com> 

 

Imagem II 

Indique qual é o nome da forma de cultivo de cada uma das imagens e quais são as suas principais 
características. 
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5. Leia o texto abaixo. 

 

“Nós [do Brasil] temos hoje mais de 30 milhões de hectares de áreas de plantio 

direto, onde não mais revolve o solo, o que ajuda a resolver os problemas de erosão, 

de desgaste do solo, perdas de nutriente. [...]” 

NITAHARA, Akemi. Iniciativa internacional busca conciliar agricultura com sustentabilidade para garantir a segurança alimentar. 

Agência Brasil, 12 jul. 2013. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-07-12/iniciativa-internacional-

busca-conciliar-agricultura-com-sustentabilidade-para-garantir-seguranca-ali>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

Ações humanas como a agricultura alteram constantemente a paisagem, seja pela adequação do 
terreno ao plantio, seja pelas consequências do uso indevido do solo, como a erosão. Explique 
como ocorre o processo de erosão gerado por práticas inadequadas da agropecuária e como ele 
pode ser evitado. 

 

 

 

 

 

 

6. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

Um terremoto de 4,6 pontos na escala Richter atingiu [...] a Itália. O epicentro 

foi a 2 km da cidade de Muccia, na província de Macerata, zona central do país. A 

região costuma acusar grande atividade sísmica. 

CAZARRÉ, Marieta. Terremoto de 4,6 pontos na escala Richter atinge a Itália. Agência Brasil, 10 abr. 2018. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-04/terremoto-de-46-pontos-na-escala-richter-atinge-italia>. Acesso em: 3 set. 2018. 

De acordo com a classificação da escala Richter, o terremoto em questão foi: 

a) ligeiro. 

b) moderado. 

c) forte. 

d) extremo. 
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7. Leia o texto abaixo. 

 

[...] No Brasil, a maioria das lavouras irrigadas está localizada no estado do Rio 

Grande do Sul, onde há predomínio do uso de tabuleiros em contorno, que requerem 

menor sistematização do solo. Geralmente, é feito apenas um aplainamento para 

eliminar as irregularidades excessivas do terreno. [...] 

STONE, Luís Fernando; SILVEIRA, Pedro Marques da; MOREIRA, José Aloísio A. Métodos de irrigação. AGEITEC: Agência Embrapa de 

Informação Tecnológica. Disponível em: <https://bit.ly/2xcydBC>. Acesso em: 13 jul. 2018.  

O aplainamento do solo possibilita a plantação em áreas de relevo com alto desnível. Uma das 
consequências desse processo é: 

a) a contaminação dos lençóis freáticos. 

b) o favorecimento de inundações. 

c) a substituição da mão de obra humana pela mecanizada. 

d) a perda da biodiversidade. 

 

8. Leia o texto a seguir. 

 

A utilidade dos minerais e rochas atinge vários setores na indústria, construção 

civil, perfumaria, farmacêutica dentre outros. Uma boa parte do que utilizamos 

contém um mineral ou rocha em sua composição sólida ou até mesmo no estado 

líquido (medicamentos). As empresas usam os minerais e rochas como produto 

primário para a confecção de prováveis utensílios [para o] nosso cotidiano. [...] As 

rochas e minerais são de grande importância para o ser humano, eles estão presentes 

no nosso dia a dia. Dessa forma devemos entender e ter conhecimento sobre a 

utilidade de cada uma delas, levando em consideração suas propriedades e suas 

características. [...] 

SANTOS, Rubenita dos; BESERRA, Luiza C.; TAVARES JÚNIOR, Stélio S. Discutindo a importância dos elementos da natureza: os 

minerais e rochas do nosso dia a dia. Revista Geonorte, Edição Especial, v. 2, n. 4, p. 359, 2012. Disponível em: 

<https://bit.ly/2KTf4zD>. Acesso em: 6 set. 2018. 

O ser humano faz uso de diferentes elementos da natureza, como os minerais e as rochas. O texto 
revela que esses elementos são: 

a) ignorados pelas empresas, que utilizam outras matérias-primas. 

b) desconhecidos de todos, inclusive de pesquisadores e geólogos. 

c) pouco conhecidos e desvalorizados pela comunidade nacional e estrangeira. 

d) familiares no cotidiano das pessoas, mesmo quando não percebidos. 
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9. Observe o mapa e, depois, leia o trecho da notícia. 

 

Fusos horários no Brasil 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: Elaborado com base em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Time_zones_in_Brazil-pt.png>.  

Acesso em: 12 jul. 2018. 

 

À meia-noite deste sábado [...], os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste devem atrasar seus relógios. É o fim do horário de verão, que entrou em vigor no 

[...] ano passado, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica entre as 18 h 

e as 21 h nas três regiões. [...] 

Horário de verão termina à meia-noite deste sábado. Agência Brasil, 17 fev. 2018. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-02/horario-de-verao-termina-meia-noite-deste-sabado>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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O horário de verão não é adotado em todos os estados do Brasil já que: 

a) a economia de energia não é necessária em todos os estados, o que dispensa o horário de 

verão em muitos deles. 

b) a política de determinados estados não permite alterar seu horário oficial. 

c) o baixo número de pessoas residentes nesses estados faz com que a economia seja irrelevante. 

d) nos estados próximos à linha do equador não há grande mudança sazonal entre o dia e a noite. 

 

10. Assinale a alternativa correta sobre a energia produzida pelas usinas hidrelétricas: 

a) Apresenta alta emissão de poluentes no ar. 

b) Preserva a forma dos rios e seus afluentes. 

c) Causa baixo impacto ambiental na região. 

d) Depende da força da água dos rios para ser gerada. 


