
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

2º bimestre – Avaliação 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

Turma: Data: Conceito/Nota: 

1. Leia o texto a seguir. 

[...] nasceu em Serra Branca, na região do Cariri, Paraíba, e emigrou para o Rio 

de Janeiro com a família quando tinha 7 anos. Foi viver na comunidade Nova Holanda, 

no Complexo da Maré. Tornou-se uma líder local – foi a primeira presidente da 

Associação de Moradores de Nova Holanda, quando tinha apenas 22 anos – e foi uma 

das fundadoras da ONG Redes de Desenvolvimento da Maré, que desenvolve diversos 

projetos de educação, segurança pública e artes para melhorar a qualidade de vida dos 

moradores da comunidade. 

TV Brasil. Brasil Migrante. EBC, 12 abr. 2018. Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/olhar-nacional/2018/04/brasil-migrante>. 

Acesso em: 19 set. 2018. 

Identifique o processo migratório brasileiro descrito no texto e analise suas consequências para o 
desenvolvimento das áreas urbanas no Brasil. 

 

 

 

 

 

2. Leia o texto a seguir. 

Historicamente, práticas inadequadas nas cadeias produtivas ligadas à  

agropecuária causaram grande impacto ambiental no país. Desde a colônia, os biomas 

Caatinga e Mata Atlântica vêm sendo afetados pela pecuária extensiva, pela cana-de-

açúcar e pela extração intensiva de uma única espécie. O crescente aumento da 

demanda mundial por alimentos tem elevado o valor das commodities agrícolas de 

modo geral. [...] 

MINISTÉRIO do Meio Ambiente. Sustentabilidade Ambiental do Agronegócio. Disponível em: 

<www.mma.gov.br/informma/item/7737-sustentabilidade-ambiental-do-agroneg%C3%B3cio>. Acesso em: 19 set. 2018. 
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Com base nesse trecho e em seus conhecimentos sobre o assunto, identifique: 

a) uma consequência do agronegócio para o meio  

 

 

 

b) a consequência do agronegócio na distribuição de riquezas. 

 

 

 

 

3. O texto a seguir ressalta a importância de um tipo de indústria para a transformação do território 
brasileiro. 

CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 

[...] Empresa de capital aberto, fundada em 1941. Foi a primeira produtora 

integrada de aço plano no Brasil. É considerada um marco no processo brasileiro de 

industrialização. O seu aço viabilizou a implantação das primeiras indústrias nacionais, 

núcleo do atual parque fabril brasileiro. Foi privatizada em 1993. 

CÂMARA dos Deputados. Sigla – CSN. Disponível em: <www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

mistas/cpcms/siglas/siglario2/c/CSN.html>. Acesso em: 19 set. 2018. 

Explique a necessidade da existência desse tipo de indústria e sua importância para a implantação 
dos outros tipos de indústria no Brasil. 

 

 

 

 

 

4. Explique a relação de dependência que existe entre campo e cidade nos dias atuais, a partir do 
processo de industrialização do meio urbano.  
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5. Explique como fatores como a posição geográfica e a rede de transporte favoreceram a concentração 
industrial na região Sudeste.  

 

 

 

 

6. Leia o texto a seguir. 

Posseiros e acampados relataram conflitos fundiários nos municípios de Barra 

do Ouro, Campos Lindos, Filadélfia e Palmeirante. A delegada civil agrária relatou as 

ações da Polícia Civil para apurar as ameaças contra trabalhadores rurais e o andamento 

dos inquéritos instaurados para investigar os conflitos. 

INCRA. Audiência pública discutiu conflitos agrários no Tocantins. Disponível em: <www.incra.gov.br/ 

audiencia-publica-discutiu-conflitos-agrarios-no-tocantins>. Acesso em: 19 set. 2018. 

Os problemas da estrutura fundiária brasileira estão relacionados à distribuição das propriedades 
agrícolas. Como mostra o texto, essa situação deve-se: 

a) à ampla implantação da reforma agrária. 

b) à grande presença de latifúndios. 

c) ao baixo número de pequenos fundiários. 

d) à reduzida concentração de propriedades. 

 

7. Leia o texto a seguir, sobre o modelo econômico adotado pelo Brasil após o processo de 
industrialização. 

A receita para garantir o crescimento do país tem sido a mesma nos últimos 

anos: estimular o mercado interno, principalmente em momentos de dificuldade da 

economia. No entanto, as desonerações e o crédito fácil que aquecem o consumo 

trazem impactos ao meio ambiente. Da poluição dos carros novos com impostos 

reduzidos ao lixo despejado pelos compradores que trocam de eletrodomésticos e 

celulares, as medidas de estímulo deixam um passivo ambiental. 

MÁXIMO, Wellton. Atual modelo econômico representa entrave para desenvolvimento sustentável, criticam ambientalistas. EBC, 15 

jun. 2012. Disponível em: <www.ebc.com.br/especiais/rio20/noticias/atual-modelo-economico-representa-entrave-para-

desenvolvimento-sustentavel-criticam-ambientalistas/>. Acesso em: 19 set. 2018. 

Identifique a alternativa que não apresenta uma consequência do crescimento industrial. 

a) Ampliação do desmatamento para o cultivo de monoculturas. 

b) Retração de parte das áreas de vegetação nas áreas urbanas. 

c) Expansão acelerada da utilização dos recursos naturais. 

d) Distribuição das riquezas de forma igualitária. 
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8. O trecho apresentado se refere à criação da Zona Franca de Manaus, que marcou o início da 
desconcentração industrial brasileira. 

Decreto-Lei n. 288, de 28 de fevereiro de 1967 

Art. 1º – A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação 

e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar 

no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de 

condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais 

e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos. 

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-lei/Del0288.htm>. Acesso em: 19 set. 2018. 

Analise as proposições a seguir. 

I. A criação da Zona Franca de Manaus foi uma tentativa de promover a integração produtiva e 
social no país. 

II. A crise econômica favoreceu a desconcentração industrial brasileira. 

III. Na Zona Franca de Manaus, os custos com impostos tendem a ser maiores do que nos demais 
centros urbanos brasileiros. 

IV. Na Zona Franca de Manaus foram abertas novas oportunidades de trabalho, propiciando uma 
guerra fiscal. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) II e IV. 

c) I e IV. 

d) II, III e IV. 
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9. Observe o gráfico a seguir. 

Percentual de domicílios por Grandes Regiões 

segundo a forma de esgotamento sanitário (2016) 
Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Fonte: IBGE. PNAD 2016: população idosa cresce 16,0% frente a 2012 e chega a 29,6 milhões. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/18263-pnad-2016-populacao-idosa-

cresce-16-0-frente-a-2012-e-chega-a-29-6-milhoes.html>. Acesso em: 27 jul. 2018. 

O serviço de coleta de esgoto garante melhores condições de vida e influencia diretamente a saúde 
da população. No que diz respeito a essa infraestrutura urbana, a região que apresenta as  
melhores condições é a: 

a) Centro-Oeste 

b) Norte 

c) Nordeste 

d) Sudeste 
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10. O texto a seguir se refere ao desenvolvimento de novas técnicas de produção capitalista no meio 
rural. Leia-o atentamente: 

A agroindústria tem participação de aproximadamente 5,9% no Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, no beneficiamento, na transformação dos produtos e no 

processamento de matérias-primas provenientes da agropecuária, promovendo dessa 

forma maior integração do meio rural com a economia de mercado. A pesquisa 

agropecuária tem contribuído para a melhoria da qualidade dos produtos 

agroindustriais, oferecendo soluções tecnológicas inovadoras e de grande impacto, 

como a biofortificação de alimentos, processo utilizado para aumentar o conteúdo 

nutricional de micronutrientes, como vitaminas e minerais específicos, por meio de 

técnicas de melhoramento convencional de plantas ou da biotecnologia. [...] 

EMBRAPA. Ciência que transforma. Disponível em: <www.embrapa.br/grandes-contribuicoes-para-a-agricultura-

brasileira/agroindustria>. Acesso em: 19 set. 2018. 

De acordo com o texto, a evolução industrial no meio rural resulta na: 

a) criação de um sistema desintegrado de produção. 

b) integração de técnicas industriais modernas à produção agrícola. 

c) desassociação do campo e do desenvolvimento urbano. 

d) maior ocupação do meio rural por pequenos produtores. 


