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1. Analise as fotografias a seguir e responda à questão. 
  

I.  II.  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Floresta de Coníferas. Floresta Tropical. 

Considerando as imagens, indique qual das duas florestas apresentadas é encontrada na zona 
temperada dos hemisférios norte e sul da Terra. Justifique sua resposta explicando as características 
dessa floresta e destacando as condições de clima e relevo das regiões onde se desenvolvem. 
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Observe a imagem a seguir para responder às questões 2 e 3. 

Pixabay/<pixabay.com>  

 
Savana. 

2. Com base em sua observação, explique duas características da formação vegetal retratada na 
imagem, relacionando-as com características do clima local desse bioma. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explique como as atividades econômicas estão atingindo a biodiversidade e o solo das regiões 
onde se localiza o bioma Savana. 
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4. Observe a imagem a seguir. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Processo de desertificação. 

A desertificação é um processo que resulta da ação humana. Relacione esse fenômeno com as 
atividades econômicas e sua consequência para a fauna e a flora locais. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Analise a imagem a seguir. 

Paulo RS Menezes/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Espumas de poluição no córrego Arroio Dilúvio, em Porto Alegre (RS). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroio_Dil%C3%BAvio
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Com base na imagem, descreva o que foi feito nesse córrego e explique como o modo de vida 
moderno trouxe mudanças para a relação entre o ser humano e os recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Analise a imagem a seguir. 

Pixnio/<pixnio.com>  

 
Cactos e gramíneas. 

Na imagem pode-se identificar um tipo de vegetação que se desenvolve em região de clima: 

a) equatorial. 

b) desértico. 

c) polar. 

d) tropical úmido. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

4º bimestre – Avaliação 

 
7. Observe a fotografia e responda à questão. 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 
Floresta Amazônica. 

Sobre as características de relevo e clima do bioma Amazônia no território brasileiro, pode-se 
dizer que se encontra em: 

a) um terreno predominantemente plano com baixas altitudes, onde as chuvas são abundantes 

na maioria dos meses e as temperaturas são elevadas o ano todo. 

b) um planalto com altitudes muito elevadas, que apresenta verão chuvoso e inverno seco. 

c) uma área de terras baixas, com temperaturas elevadas o ano todo e escassez de chuvas. 

d) uma área de relevo de planalto e que apresenta chuvas intensas e temperaturas amenas o 

ano todo. 

 

8. Observe a imagem do reservatório que foi atingido pelo rompimento da barragem de rejeitos, no 
rio Doce, em Minas Gerais. 

Felipe Werneck/Ascom/Ibama 

 
Reservatório da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, em Rio Doce (MG). 
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O rompimento da barragem, em 2015, foi considerado um dos piores desastres ambientais 
ocorridos no Brasil. Sobre as consequências ambientais desse desastre, compreende-se que: 

a) apresentou efeitos em uma pequena área ao redor da barragem. 

b) a regeneração dos ecossistemas acontecerá em curto prazo. 

c) as populações ribeirinhas foram pouco afetadas pelo acidente. 

d) trouxe mortalidade para os ecossistemas que dependiam do rio. 

 

9. Analise a imagem a seguir: 

Wilson Dias/Agência Brasil  

 
Desmatamento ilegal de floresta brasileira. 

O desmatamento causa efeitos desastrosos para o meio ambiente, como: 

a) a poluição dos cursos de água, pelos dejetos industriais. 

b) a renovação das espécies vegetais. 

c) o desaparecimento de espécies da fauna e flora. 

d) o aumento dos lixões nas áreas desmatadas. 
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10. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Tietê, São Paulo (SP), 2011. 

Qual frase melhor descreve o problema ambiental registrado na imagem? 

a) Assoreamento do rio Tietê. 

b) Desmatamento da vegetação que protege as margens do rio Tietê. 

c) Poluição das águas do rio Tietê por meio de acúmulo de lixo. 

d) Poluição causada por esgoto doméstico no rio Tietê. 


