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1. Leia os textos a seguir. 

Art. 7º As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos com características específicas:  

I − Unidades de Proteção Integral;  

II − Unidades de Uso Sustentável.  

§ 1º O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 

casos previstos nesta Lei.  

§ 2º O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2002. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília (DF), 19 jul. 2000.  

Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=322>. Acesso em: 13 out. 2018. 

 

A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro 

e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão (a oeste do 

meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km². Nela reside 56% da população 

indígena brasileira. O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 e seus 

limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento  

econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de selva úmida, 

que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território de oito 

países vizinhos. Os limites da Amazônia Legal foram alterados várias vezes em 

consequência de mudanças na divisão política do país.  

O QUE É? Amazônia Legal. Revista Desafios do Desenvolvimento, Brasília: Ipea, ano 5, n. 44, 2008. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28&Itemid>. Acesso em: 13 out. 2018. 
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Considere as informações contidas na Lei nº 9.985/2000 sobre Unidades de Conservação e o 
objetivo de sua criação, relacionando-as com o segundo texto. Com base nos textos e na sua 
análise, explique o motivo de não ser possível o enquadramento da Amazônia Legal como uma 
Unidade de Conservação. 
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2. Interprete os dois mapas a seguir, observando as diferenças na divisão dos estados da região Norte. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Divisão territorial dos estados brasileiros em 1900 

 
Fonte: Directoria Geral de Estatística, Recenseamento do Brazil 1900. Nota: Os nomes e as grafias dos estados e municípios são os vigentes  

à época da pesquisa e seus limites originaram-se da desconstrução da Malha Municipal Digital do Brasil, referente a 1991, produzida pelo IBGE. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

4º bimestre – Avaliação 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Divisão territorial dos estados brasileiros em 1911 

 
Fonte: Directoria Geral de Estatística, Divisão Administrativa do Brasil 1911. Nota: Os nomes e as grafias dos estados e municípios são os vigentes  

à época da pesquisa e seus limites originaram-se da desconstrução da Malha Municipal Digital do Brasil, referente a 1991, produzida pelo IBGE. 

Identifique uma mudança no traçado dos estados da região Norte, entre 1900 e 1911, 
associando-a à atividade econômica praticada nessa região na época indicada. 
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3. Analise o texto a seguir. 

A Zona Franca de Manaus gera uma média mensal de aproximadamente 120 mil 

empregos diretos e 600 mil empregos indiretos na região, segundo a Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (Suframa).  

O Polo Industrial de Manaus (PIM), principal área da Zona Franca, atualmente 

conta com mais de 600 empresas instaladas. A Zona Franca reúne indústrias nacionais 

e multinacionais com alto grau de competitividade, capazes de atender ao mercado 

nacional e ajudar o Brasil a ampliar a sua inserção no mercado internacional por meio 

das exportações. 

GOVERNO DO BRASIL. Zona Franca de Manaus registra média de quase 120 mil empregos mensais. 8 ago. 2014,  

atualizado em 22 dez. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/08/ 

zona-franca-de-manaus-registra-media-de-quase-120-mil-empregos-mensais>. Acesso em: 13 out. 2018. 

Identifique as mudanças provocadas pela criação da Zona Franca de Manaus. 
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4. Observe os mapas reproduzidos a seguir, que apresentam a diminuição da vegetação nativa em 
dois períodos diferentes. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 102.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

Compare os dois mapas e analise a presença do Cerrado. Relate como foi a evolução desse bioma 
nos períodos apresentados, relacionando esse processo a uma atividade econômica ali praticada. 
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5. Analise o mapa a seguir sobre o uso da terra, observando a região Centro-Oeste do país. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 152.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

Com base na interpretação do mapa, explique o motivo pelo qual a região Centro-Oeste apresenta 
o nível de uso de máquinas e irrigação ali retratado. 
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6. Leia o trecho a seguir. 

Uma das formas de garantir a manutenção dos recursos naturais brasileiros é 

a criação de áreas protegidas, como os parques, as florestas, os mosaicos florestais e as 

unidades de conservação (UCs). Espaços de preservação com características naturais 

específicas, as UCs são divididas em unidades de proteção integral, que permite  

turismo, pesquisa e atividades educacionais, e em unidades de uso sustentável, onde 

a coleta e o uso dos recursos podem ocorrer de forma sustentável e não invasiva. 

BRASIL. Preservação do meio ambiente: preocupação prevista na Constituição.  

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/constituicao-30-anos/textos/ 

preservacao-do-meio-ambiente-preocupacao-prevista-na-constituicao>. Acesso em: 15 out. 2018 

Com base no texto e em seus conhecimentos, é possível afirmar que as Unidades de Conservação 
são: 

a) áreas destinadas ao desenvolvimento social, político e econômico da população brasileira, a 

partir da integração econômica. 

b) regiões designadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a prática de 

conservação/preservação biológica. 

c) zonas delimitadas e destinadas à expansão da fronteira agrícola, atreladas à preservação da 

biodiversidade florestal. 

d) unidades territoriais com características naturais relevantes, instituídas pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação. 
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7. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 116.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

Considerando a distribuição das etnias no território brasileiro contempladas no mapa, é possível 
afirmar que:  

a) a região Nordeste apresenta o maior percentual de cor amarela. 

b) a população tem como etnias predominantes a branca e a parda. 

c) a etnia negra está presente em maior proporção na região Sul. 

d) a região Centro-Oeste apresenta baixa concentração da etnia parda. 
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8. Analise o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 127.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

A análise do mapa permite visualizar a distribuição da soja sobre os domínios fitoecológicos 
brasileiros. Associando as características do clima e do relevo da região que apresenta o maior 
nível de produção de soja, é possível afirmar que 

a) o clima tropical úmido da região Sul propicia o desenvolvimento da produção de soja, por 

isso ela se apresenta como destaque entre as outras regiões. 

b) a porção oeste do Pantanal apresenta-se ideal para a produção de soja, pois seu clima 

ameno, influenciado pelas brisas marítimas, favorece o cultivo desse produto. 

c) a área de relevo plano do Centro-Oeste apresenta alta produção em razão da possibilidade 

de mecanização em relevos pouco acidentados. 

d) o estado de Minas Gerais é o único do Sudeste que apresenta potencial para o cultivo de soja 

em virtude do predomínio de mares de morros em seu relevo. 
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9. Observe o gráfico e os mapas a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Evolução da lavoura de soja, segundo as Grandes Regiões – 1974/2017 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. SIDRA – Banco de tabelas estatísticas. Disponível em:  <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612>. Acesso em: 15 out. 2018. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1973 

 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

2013 

 

Evolução das redes ferroviária e rodoviária, 1973. Evolução das redes ferroviária e rodoviária, 2013. 

IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 141.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018 

 

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612
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Ao analisar o gráfico e os mapas, observando a região Centro-Oeste, é possível estabelecer a 
seguinte relação: 

a) a expansão da área cultivada acelerou as atividades agrícolas no Centro-Oeste, porém o 

desenvolvimento tecnológico esperado foi interrompido com a expansão demográfica. 

b) os novos ritmos de deslocamento modificam o espaço no que se refere aos transportes, 

sobretudo com a substituição da malha rodoviária pela ferroviária. 

c) a expansão da fronteira agrícola, juntamente com o aumento das redes de transportes, 

favoreceu o desenvolvimento de atividades agropecuárias modernas. 

d) a evolução da malha rodoviária está relacionada às atividades dos setores secundário e 

terciário, sem interferências nas atividades agrícolas. 
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10. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE − Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, p. 126.  

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99345.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018. 

A comparação entre a ocupação de terras pela agropecuária e as áreas mais populosas da região 
Centro-Oeste permite afirmar que:  

a) a alta concentração populacional nas cidades ocorre em razão da mecanização da agricultura, 

que utiliza pouca mão de obra, provocando um vazio demográfico em parte do território. 

b) a intensa relação entre a urbanização e a ocupação pela agropecuária acontece porque o 

aumento da população nas cidades faz crescer a demanda por carne. 

c) a grande população no Centro-Oeste se deve às oportunidades de trabalho no campo, tendo 

em vista a extensão de terras ocupadas pela agropecuária. 

d) a elevada urbanização nas capitais e em algumas cidades do Centro-Oeste pode ser explicada 

pela concentração de empresas de tecnologia. 


