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1. Observe a imagem abaixo. 

Ricardo Stricher/PMPA 

 

Vista aérea da rua Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre (RS). 

Classifique essa paisagem como natural ou humanizada. Justifique sua resposta. 
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2. Leia o texto a seguir e responda à questão. 

 

Uma análise do WRI [World Resources Institute] para o desmatamento na 

Amazônia brasileira mostra que, de 2000 a 2012, a perda de florestas foi 0,6% dentro 

de terras indígenas em comparação a 7% fora dessas áreas. [...] 

“O governo brasileiro geralmente protege os direitos dos povos indígenas da 

floresta, mas os povos indígenas muitas vezes defendem à força a sua própria floresta 

de madeireiros, fazendeiros, grileiros e outros intrusos”, alertam os autores do relatório. 

VERDÉLIO, Andreia. Terras indígenas brasileiras são exemplo no combate a mudanças climáticas. Agência Brasil, 24 jul. 2014. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/terras-indigenas-brasileiras-sao-exemplo-no-combate-

mudancas-climaticas>. Acesso em: 24 jul. 2018. 

Explique as diferenças que podem ser observadas no modo como os povos indígenas se relacionam 
com a Floresta Amazônica e no modo como a sociedade não indígena se relaciona com ela. Cite ao 
menos um exemplo. 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/terras-indigenas-brasileiras-sao-exemplo-no-combate-mudancas-climaticas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/terras-indigenas-brasileiras-sao-exemplo-no-combate-mudancas-climaticas
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3. Observe a imagem abaixo. 

International Hydropower Association/Flickr/Creative Commons 2.0 

 

Usina hidrelétrica de Itaipu, no rio Paraná, fronteira entre Brasil e Paraguai, 2011. 

Indique os elementos naturais e os elementos transformados pelo trabalho humano presentes 
nessa paisagem. 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

4º bimestre – Avaliação 

4. Leia atentamente o texto abaixo. 

 

As populações tradicionais sobrevivem de seus recursos naturais e são parte 

fundamental do patrimônio histórico e cultural do nosso país. As culturas desses povos 

têm forte ligação com seus territórios e a biodiversidade neles presente, detendo 

conhecimento tradicional dos processos ecológicos nos biomas brasileiros. Isso 

significa que é fundamental a vinculação entre a manutenção da diversidade biológica 

(entendida como diversidade de espécies e de ecossistemas) e a diversidade cultural 

(o conhecimento, cosmovisão e uso que as populações locais têm e fazem das espécies 

nativas), o que caracteriza o conceito de sociobiodiversidade. 

BERNAL, Alex B.; MARTINS, Adriana M. C. (Org.). Formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura familiar:  

cenário socioambiental rural brasileiro e as formas de organização social e produtiva no campo e na floresta. Brasília: MMA, 2015. v. 

3. p. 33. Disponível em: <http://bit.ly/2mDmtVf>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

De acordo com o texto, defina a relação das comunidades tradicionais com a biodiversidade 
presente em seus territórios.  

 

 

 

 

 

 

5. As populações tradicionais têm forte ligação com seus territórios. A partir dessa afirmação, 
responda: 

a) Qual é o elemento fundamental que caracteriza um território?  

 

 

 

 

b) Por que as populações tradicionais imprimem modificações mais lentas e menos impactantes 

nas paisagens? 
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6. Leia o texto abaixo. 

 

A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) promove a recuperação de áreas 

de pastagens degradadas agregando, na mesma propriedade, diferentes sistemas 

produtivos, como os de grãos, fibras, carne, leite e agroenergia. Busca melhorar a  

fertilidade do solo com a aplicação de técnicas e sistemas de plantio adequados para a 

otimização e a intensificação de seu uso. 

Dessa forma, permite a diversificação das atividades econômicas na 

propriedade e minimiza os riscos de frustração de renda por eventos climáticos ou por 

condições de mercado. 

MINISTÉRIO da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Integração Lavoura, Pecuária e Floresta – ILPF. Disponível em: 

<www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/integracao-lavoura-pecuaria-e-floresta-ilpf/>. Acesso em: 22 jul. 2018. 

Em relação ao tipo de agricultura descrito no texto acima, pode-se considerar que ações como o 
sistema ILPF produzem paisagens adequadas à sustentabilidade, pois suas técnicas: 

a) são as mesmas empregadas nos latifúndios de monocultura. 

b) contam com emprego de alta tecnologia. 

c) visam à recuperação das áreas. 

d) demandam o desmatamento de extensas áreas. 

 

7. Analise as imagens abaixo. 

Reprodução/Ministério do Meio Ambiente/Governo Federal do Brasil 

  

Ilustração da atual situação da região litorânea de Fortaleza (CE), sua tendência para o futuro 

e uma projeção de situação desejada. 

Comparando as três situações apresentadas na ilustração, identifique, entre as alternativas abaixo, 
um problema que seria resolvido caso a situação desejada fosse alcançada em Fortaleza: 

a) A ocupação dos morros litorâneos, que causa tragédias envolvendo deslizamento de terra. 

b) A ausência da vegetação costeira, que protege o continente das cheias durante a maré alta. 

c) A utilização do litoral para lazer e recreação, que traz poluição e sujeira para o litoral. 

d) A desertificação da praia, consequência da liberação da agricultura litorânea. 
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8. Observe a imagem abaixo. 
 

Mapa das terras indígenas brasileiras (2008) 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

  
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Terras_ind%C3%ADgenas#/media/File:Indigenous_brazil.jpg>.  

Acesso em: 20 ago. 2018. 

A imagem apresenta um mapa de: 

a) paisagem, que mostra os elementos naturais e culturais que compõem o espaço. 

b) território, que mostra limites territoriais de grupos que se identificam com esses espaços. 

c) espaço geográfico, que mostra relações sociais e espaciais presentes no espaço. 

d) lugar, que revela a vivência e o cotidiano dos povos no espaço. 
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Observe a imagem abaixo e em seguida responda às questões 9 e 10. 

Antonio Cruz/Agência Brasil 

 

Foto do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), após ser atingido por um “mar de lama” 

resultante do rompimento de duas barragens de rejeitos de uma empresa mineradora, em 2015. 

Essa tragédia foi ocasionada pelo excesso de rejeitos produzidos e pela má gestão desse material. 

 

9. A paisagem apresentada na imagem é consequência: 

a) de atividades humanas que refletem o desrespeito ao meio ambiente e à sociedade. 

b) das forças da natureza, que são incontroláveis e instáveis, podendo ocasionar destruição. 

c) do trabalho humano, que procura construir e reconstruir aquilo que a natureza destrói. 

d) da força da natureza, sendo que a interação do ser humano com a paisagem natural sempre 

resulta em destruição, por isso deve ser evitada. 

 

10. Indique algumas medidas que podem ser colocadas em prática para que tragédias como essa 
sejam evitadas.  

 

 

 

 

 

 

 


