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1. Responda às questões abaixo, relacionadas à delimitação do território do Brasil. 

a) Explique como foram definidos os limites do território do país. 

 

 

 

 

b) Cite dois tratados relacionados à definição dos limites do território brasileiro e explique 

quando foram estabelecidos e o que determinavam. 
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2. Observe o mapa abaixo. 

Brasil: distribuição das indústrias (2013) 
Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: Elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_distribuicao_industrias.pdf>.  

Acesso em: 11 set. 2018. 

Explique o fator que contribuiu para o processo de desconcentração industrial, intensificado nos 
anos 1990 no Brasil. 
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3. Leia o trecho abaixo, retirado do site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) sobre as comunidades quilombolas. 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente 

constituídos pela população negra rural ou urbana – que se autodefinem a partir das 

relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as  

tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais 

de três mil comunidades quilombolas. 

Disponível em: <www.incra.gov.br/quilombola>. Acesso em: 29 ago.2018. 

Com base no trecho lido, explique por que é importante para as comunidades quilombolas,  
e também para as de outros grupos, ter suas terras reconhecidas. 

 

 

 

 

 

 

4. Relacione a expansão comercial dos séculos XV e XVI ao processo de formação do território  
brasileiro, destacando os principais interesses dos colonizadores europeus no período mencionado. 

 

 

 

 

 

 

5. A produção, a circulação e o consumo de mercadorias causam impactos ambientais. Explique de 
que forma ocorre esse processo e cite exemplos de danos causados ao ambiente. 
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6. Leia o trecho de uma notícia publicada no portal do Ministério do Meio Ambiente. 

O Brasil é o país mais megadiverso do mundo, com mais de 163 mil espécies 

conhecidas. Dessas, 3.286 são consideradas ameaçadas e 290, que estão em situação 

mais crítica, não contam com iniciativas de conservação. 

Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/14560-projeto-visa-proteger-esp%C3%A9cies-ame%C3%A7adas.html>.  

Acesso em: 12 set. 2018. 

a) Explique a importância da Mata Atlântica para a biodiversidade brasileira. 

 

 

 

 

b) Cite duas atividades responsáveis pela degradação desse bioma.  
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7. Leia os trechos abaixo, o primeiro sobre o Parque Estadual Pico do Jaraguá, em São Paulo (SP), 
e o segundo sobre a Estação Ecológica Alto Maués, em Maués (AM).  

O Parque Estadual Jaraguá possui 492 hectares e abriga um dos últimos 

remanescentes da Mata Atlântica da região metropolitana de São Paulo. Antiga 

fazenda do ciclo do ouro, sua área foi adquirida pelo governo estadual em 1940 e  

transformada em parque estadual em 1961. Seu objetivo é proteger os recursos 

naturais da região, incentivar a pesquisa e promover a educação ambiental. Esta 

Unidade de Conservação recebe cerca de 500 mil visitantes, anualmente. 

Disponível em: <http://fflorestal.sp.gov.br/parque-estadual-jaragua-completa-56-anos-e-presenteia-a-natureza/>.  

Acesso em: 12 set. 2018. 

A 276 quilômetros de Manaus, a Esec [estação ecológica], com 668.160 

hectares, se localiza no município de Maués (AM). Pertence a uma das categorias  

mais restritivas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), sendo 

prioritariamente destinada à preservação e realização de pesquisas científicas, 

podendo haver visitação desde que em caráter educacional. 

Disponível em: <www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/dilma-cria-a-estacao-ecologica-alto-maues-am-a-setima-

unidade-conservacao-esta-semana>. Acesso em: 12 set. 2018. 

Indique as duas unidades de conservação mencionadas nos trechos e explique a diferença entre 
elas, em relação a abertura para visita da população. 

 

 

 

 

 

 

8. Assinale a alternativa correta. 

a) Desde a época colonial até os dias atuais, a economia brasileira mudou pouco, e atualmente 

apresenta uma significativa dependência da importação de produtos industrializados. 

b) Atualmente, a maior parte dos trabalhadores brasileiros exerce atividades do setor primário. 

c) Ao longo do século XX, o Brasil apresentou um maior desenvolvimento industrial e uma 

abertura na quantidade de países parceiros comerciais. 

d) Ainda hoje, o Brasil continua basicamente dependente das exportações de um único produto 

agrícola. 
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9. Leia as manchetes abaixo. 

Cerrado é um dos biomas mais vulneráveis durante a estação seca 

Bioma cobre 25% do território nacional, e é o segundo maior do país, além 

de concentrar uma das maiores biodiversidades de espécies 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2018/07/ 

cerrado-e-um-dos-biomas-mais-vulneraveis-durante-a-estacao-seca>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

Queimadas controladas necessitam autorização e acompanhamento 

Método é usado tanto em propriedades rurais para abertura de pastagens 

quanto por brigadistas federais no combate ao fogo em Unidades de Conservação 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2018/08/ 

queimadas-controladas-necessitam-autorizacao-e-acompanhamento>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

Conheça as leis que regulamentam o uso do fogo no Brasil 

Punições para quem provoca incêndios em vegetações incluem multas e  

até prisão 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2018/08/ 

conheca-as-leis-que-regulamentam-o-uso-do-fogo-no-brasil>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

No Brasil, um dos grandes problemas para os biomas naturais são as queimadas. Com base na 
leitura das manchetes, assinale a alternativa correta. 

a) Por mais que a queimada possa ser usada de forma controlada, ela é uma preocupação para 

as autoridades, pois apresenta inúmeros riscos à biodiversidade. 

b) Por estar em uma área úmida, o Cerrado é um bioma que é pouco afetado pelas atividades 

de queimadas. 

c) Por ser um bioma rico em biodiversidade, o Cerrado não sofre com o desmatamento, 

estando preservado em quase toda a sua extensão. 

d) Por não ser rico em biodiversidade, o Cerrado não é visto como um bioma que deve 

urgentemente ser preservado. 
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10. Leia a manchete de uma notícia publicada no site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). 

Alternativas para conservação do bioma Pampa são debatidas em workshop 

No evento, foram discutidas formas de se obter retorno econômico a partir 

da conservação dos campos sulinos. O Pampa é o segundo Bioma mais ameaçado do 

país, tendo mais da metade de seu campo nativo degradado pela expansão agrícola. 

Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/5493371/alternativas-para-conservacao-do-bioma-pampa-sao-

debatidas-em-workshop>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

A respeito do assunto abordado no texto, assinale a alternativa correta. 

a) O Pampa é um dos maiores biomas do país, ocupando 13% do território brasileiro, por isso, 

contribui para a biodiversidade brasileira. 

b) A criação de gado é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no Pampa, já 

que as espécies de gramíneas formam pastos naturais. 

c) O Pampa, por ser um bioma caracterizado pela existência de grandes árvores e arbustos, não 

é um bioma relevante para a biodiversidade brasileira. 

d) O Pampa é um tipo de bioma que se desenvolve nas regiões semiáridas, e a falta de água é o 

fator responsável pela baixa diversidade de espécies de plantas e animais. 


