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1. Observe a imagem a seguir. 

Roosewelt Pinheiro/Agência Brasil 

 

Deslizamento de encosta em Angra dos Reis (RJ), 2010. 

Com base nos elementos da foto e em seus conhecimentos sobre estrutura e ocupação do solo, 
explique quais são os possíveis fatores que contribuíram para que esse deslizamento acontecesse. 
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2. Analise a imagem a seguir. 

Mílton Jung/Flickr/Creative Commons 2.0 

 

Enchente na cidade de São Paulo (SP), 2010. 

Agora, responda às questões. 

a) Explique qual é a etapa do ciclo hidrológico que está sendo dificultada, ocasionando a 

situação apresentada na imagem. 

 

 

  

 

 

b) Indique quais são as ações humanas que contribuem para essa situação. 
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3. A imagem representa um tipo de planta comum à Caatinga, bioma predominante no Nordeste 

brasileiro. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Xique-xique, cacto típico da Caatinga. 

Relacione as principais características dos cactos ao clima em que eles costumam se desenvolver. 
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4. O texto a seguir apresenta algumas afirmações de Demetrios Christofidis, professor da Universidade 

de Brasília. 

 

“O futuro da alimentação no mundo virá da irrigação. Cerca de 80% da 

produção de alimentos virá da agricultura irrigada, um aumento que corresponderá a 

um acréscimo no consumo de água de apenas 15%”, constata Christofidis. Segundo 

ele, a agricultura irrigada hoje tem tecnologia para fazer pequenas aplicações de água 

e para reaproveitar o recurso. O grande vilão, responsável pela destruição dos recursos 

hídricos, segundo o professor da UnB, é a agricultura de sequeiro, aquela que depende 

da chuva e promove a abertura de frentes agrícolas. Com o desmatamento para a 

abertura das frentes, a agricultura de sequeiro torna-se responsável por grande parte 

da erosão no meio rural. 

CRISTINA, Lara. Agropecuária é a atividade que mais consome água no Brasil, segundo relatório. Agência Brasil, 15 nov. 2006. 

Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2006-11-15/agropecuaria-e-atividade-que-mais-consome- 

agua-no-brasil-segundo-relatorio>. Acesso em: 22 jul. 2018. 

a) Indique qual é o recurso natural mais importante para a atividade agropecuária.  

 

 

 

b) Explique a diferença entre a agricultura irrigada e a agricultura de sequeiro.  
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5. Analise a imagem a seguir, que mostra a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Marcus Desimoni/Portal da Copa/Flickr/Creative Commons 2.0 

 

Praça Raul Soares e seu entorno, Belo Horizonte (MG), 2012. 

Indique quais são as características apresentadas nessa imagem que favorecem a formação de 
ilhas de calor e explique como esse fenômeno acontece. 

 

 

  

 

 

 

6. Analise o perfil de vegetação a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

  

Pico do Chapéu, Morro de Araçoiaba, Floresta Nacional de Ipanema, Iperó (SP). 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Avaliação 

 
Com base na análise do perfil, quais são as características dessa vegetação? 

a) Alta e densa. 

b) Alta e com poucas folhas. 

c) Baixa e espaçada. 

d) Baixa e com troncos retorcidos. 

 

7. O texto a seguir apresenta a opinião de uma agricultora sobre um curso de capacitação agrícola 
ministrado no Rio Grande do Sul em 2006. 

 

Segundo a assessoria de comunicação do instituto no estado, a experiência foi 

considerada positiva pela agricultora Luiza Pires de Pires, de 50 anos, que integrou a 

primeira turma. “Ela disse que o curso foi muito proveitoso pois aprendeu bastante 

sobre poda, plantio, análise de solos, curvas de nível, além de ver, pela primeira vez, 

aparelhos que indicam se vai chover”. O que Luiza mais gostou foi aprender a montar 

e cuidar de um minhocário. “Quero fazer o meu, para ajudar na horta”, disse a aluna. 

Das novidades, a agricultora já implementou em seu lote a curva de nível com cordão 

vegetal. A técnica é adequada para o terreno, que possui certa declividade. 

PRESTES, Shirley. Agricultores gaúchos aprendem a explorar racionalmente seus lotes. Agência Brasil, 25 set. 2006. Disponível em: 

<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2006-09-25/agricultores-gauchos-aprendem-explorar-racionalmente-seus-lotes>. 

Acesso em: 22 jul. 2018. Destaque dos autores.  

A técnica destacada no texto possui como vantagem a: 

a) adição de nutrientes ao solo. 

b) diminuição do tempo de cultivo. 

c) planificação do terreno cultivado. 

d) proteção do solo contra erosão. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Avaliação 

 
8. Leia o texto a seguir. 

 

O Bioma Mata Atlântica estendia-se originalmente por um 1,3 milhão de 

quilômetros quadrados do território brasileiro. Hoje, os remanescentes estão reduzidos 

a cerca de 8% da cobertura florestal do país, distribuídos em 225 mil áreas. O Parque 

Nacional do Iguaçu, no Paraná, é o maior desses retalhos da Mata Atlântica. 

RICHARD, Ivan. Governo e ambientalistas discutem amanhã preservação da Mata Atlântica. Agência Brasil, 26 maio 2006. Disponível 

em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/agenciabrasil/node?page=17133>. Acesso em: 22 jul. 2018. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 

a) O texto se refere à construção de hidrelétricas no bioma da Mata Atlântica, como a de Itaipu. 

b) O texto se refere à devastação do bioma ocasionada pelo povoamento do litoral brasileiro. 

c) O texto se refere ao cultivo de monoculturas de soja em áreas de Mata Atlântica. 

d) O texto se refere ao turismo intenso nas praias do Nordeste. 

 

9. O texto trata da elaboração do Plano de Recursos Hídricos de uma bacia hidrográfica. 

 

Está em elaboração desde o ano passado [2013] o Plano de Recursos Hídricos 

e da Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Contas, contratado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), 

órgão Gestor de Recursos Hídricos do Governo do Estado da Bahia. Com conclusão 

prevista para 2014, o plano é elaborado de forma participativa. [...] 

Os Planos de Bacias Hidrográficas são planos diretores, de natureza estratégica 

e operacional, que têm por finalidade fundamentar e orientar a implementação da 

Política Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizando os aspectos quantitativos e 

qualitativos do uso das águas, de modo a assegurar as metas e os usos neles previstos, 

na área da bacia ou região hidrográfica considerada. 

PLANO da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas é elaborado de forma participativa. Agência Brasil, 26 maio 2014. Disponível em: 

<www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2014/05/bahia-plano-da-bacia-hidrografica-do-rio-das-contas-e-elaborado-de-forma-

participativa>. Acesso em: 22 jul. 2018. 

Pode-se identificar que essa forma de gestão tem como objetivo: 

a) administrar os estados brasileiros. 

b) liberar as atividades econômicas. 

c) lutar pelas questões ambientais. 

d) orientar questões relativas ao uso da água. 
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10. Analise o gráfico a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

  

A imagem apresenta um fenômeno climático que é agravado pela altura dos prédios nas grandes 
cidades. Esse fenômeno recebe o nome de: 

a) aquecimento global. 

b) ilha de calor. 

c) inversão térmica. 

d) monções. 


