
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Avaliação 

Escola: 

Professor: 

Estudante: 

Turma: Data: Conceito/Nota: 

 

1. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

A Primeira Missa no Brasil, Victor Meirelles, 1860. Óleo sobre tela, 268 cm x 356 cm. 

Nessa obra, o artista plástico Victor Meirelles retratou o momento em que foi realizada a  
primeira missa católica em território brasileiro, após o momento que muitos conhecem como  
o “descobrimento” do Brasil. Entretanto, alguns autores discordam do uso desse termo.  
Relacionando aspectos da obra de Victor Mirelles, responda às questões que seguem: 
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a) Aponte os motivos pelos quais alguns autores acreditam que o termo “descobrimento” não  

é adequado. 

 

 

 

 

b) Identifique os resultados do encontro entre povos indígenas e europeus. 

 

 

 

 

 

2. Observe os mapas a seguir: 

 

Tratado de Tordesilhas - 1494 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Brasil: político e mar territorial – 2018 

Banco de imagens/Arquivo da editora  

  
Fonte: elaborado com base em ALBUQUERQUE, M. M de;  

REIS, A. C. F.; CARVALHO, C. D. de. Atlas histórico escolar.  

Rio de Janeiro: Fename, 1980. p. 12. 

Fonte: elaborado com base em Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 

2012. p. 90; MARINHA DO BRASIL. Plano de levantamento da plataforma 

continental brasileira. Disponível em: <www.mar.mil.br>. Acesso em: out. 2014. 
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O território brasileiro sofreu alterações desde a sua formação, passando por várias etapas a contar 
do advento do Tratado de Tordesilhas, que dividia o atual território em uma porção portuguesa 
e outra espanhola. Com base na análise dos mapas, aponte quais estados do território brasileiro 
atual estariam na área portuguesa no período de vigência do Tratado de Tordesilhas. 

 

 

 

 

3. Leia o texto a seguir: 

ANTT fiscaliza transporte pirata no Rio Grande do Sul 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou fiscalização de 

combate ao transporte clandestino de passageiros, entre os dias 16 e 17 de junho. 

Também foi fiscalizada a correta prestação de serviço pelas empresas de transporte 

de passageiros autorizadas. As ações foram realizadas em Santana do Livramento, 

no Rio Grande do Sul. 

O centro da operação foi na BR-158, com foco nos ônibus de fretamento que 

se destinam a cidade uruguaia de Rivera, destino popular para compras. 

GOVERNO DO BRASIL. ANTT fiscaliza transporte pirata no Rio Grande do Sul. 21 jun. 2018. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/seguranca-e-justica/2018/06/antt-fiscaliza-transporte-pirata-no-rio-grande-do-sul>.  

Acesso em: 25 set. 2018. 

O trecho da notícia ora transcrito aponta para uma fiscalização ocorrida entre a cidade brasileira 
Santana do Livramento e a cidade uruguaia Rivera. Essas duas cidades caracterizam um tipo específico 
de fronteira. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às seguintes questões: 

a) Qual é esse tipo de fronteira? 

 

 

b) Qual é o principal benefício que essa condição traz para os moradores das cidades?  
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4. Observe o mapa a seguir: 

 

América do Sul: político – 2018 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. p. 41. 

Com base na leitura do mapa, responda às seguintes questões: 

a) Com qual país da União Europeia o Brasil faz fronteira?  

 

 

b) Quais são as tensões que acontecem nessa fronteira?  
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5. Observe o climograma a seguir: 

Climograma da cidade de Salvador (BA) 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Fonte: elaborado por IBGE. Anuário estatístico do Brasil 1999. 

Um climograma é um gráfico que representa a pluviosidade (P) – ou seja, o volume de chuva – e 
a temperatura média (T) no período de um ano em determinada localidade. O climograma 
apresentado aponta para elevadas temperaturas e precipitação, elementos característicos de um 
domínio climático brasileiro específico. Com base no climograma e em seus conhecimentos,  
responda às seguintes questões: 

a) Qual é o clima predominante na área retratada pelo climograma?  

 

 

b) Quais as características de relevo dos locais que apresentam esse clima?  
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6. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons  

 

Queimadas (PB), 2016. 

A imagem se refere a um domínio morfoclimático do Nordeste brasileiro. Identifique qual é esse 
domínio climático e cite duas de suas características. 

 

 

 

 

 

 

7. Leia o texto a seguir: 

O Brasil Colônia compreende o período entre a chegada dos portugueses,  

em 1500, e a independência do país, em 1822. De 1500 a 1530, a exploração do 

território, então chamado Terra de Santa Cruz, era limitada a expedições para coleta 

e transporte de pau-brasil, madeira nobre muito apreciada no continente europeu. 

GOVERNO DO BRASIL. Colônia. 5 jan. 2010. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2010/01/colonia>.  

Acesso em: 26 set. 2018. 

No período citado pelo texto, o Brasil também recebeu holandeses, franceses e ingleses – nações 
europeias que não participaram do Tratado de Tordesilhas para a exploração de madeira e açúcar. 
Considerando os estados brasileiros atualmente, assinale a alternativa que indica corretamente 
como ocorreu essa relação de exploração. 

a) A Inglaterra explorou áreas que correspondem aos atuais estados da Bahia e da Paraíba. 

b) As áreas exploradas pela Holanda equivalem hoje aos estados da Bahia e de Pernambuco. 

c) Bahia e Pernambuco correspondem às áreas exploradas pela Espanha. 

d) As áreas que a França explorou são representadas hoje por Bahia e Paraíba. 
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8. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Ponte da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai, 2007. 

O Brasil é o país da América do Sul que faz fronteira com o maior número de nações. Assinale a 
alternativa que apresenta as nações sul-americanas com as quais o Brasil não faz fronteira e as 
nações com as quais o país tem fronteiras abertas. 

a) Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteiras abertas com o 

Paraguai e o Uruguai. 

b) Guiana Francesa e Equador não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteiras abertas 

com o Chile e o Uruguai. 

c) Paraguai e Venezuela não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteiras abertas com o 

Uruguai apenas. 

d) Chile e Panamá não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil tem fronteiras abertas com o 

Paraguai e o Uruguai. 
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9. Analise o mapa a seguir:  

 

A transposição do rio São Francisco 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL. Projeto de Integração 

 do rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Brasília, 2004. p. 5. 

O mapa apresentado ilustra o planejamento dos eixos de integração, também conhecido como 
projeto de transposição, de um grande rio brasileiro. Com base no mapa, assinale a alternativa 
que indica, respectivamente, o rio que será transposto e o domínio morfoclimático que será 
beneficiado com a implantação desse projeto: 

a) Rio Amazonas e Caatinga. 

b) Rio Paraná e Cerrado.  

c) Rio São Francisco e Caatinga. 

d) Rio São Francisco e Amazônico. 
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10. Leia o texto a seguir: 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que 

abrange o conjunto das unidades de conservação brasileiras, completou no domingo 

(18) dez anos. Em uma comparação mundial, o Brasil foi o responsável pela criação 

de 74% de todas as áreas destinadas à conservação no mundo entre 2003 e 2008. 

GOVERNO DO BRASIL. País comemora 18 anos de conservação da natureza. 19 jul. 2010. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2010/07/pais-comemora-18-anos-de-conservacao-a-natureza>.  

Acesso em: 26 set. 2018. 

O texto cita a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Esse 
sistema define diretrizes para a ação humana em dois tipos de áreas. Assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, essas duas áreas em questão e as restrições de cada uma. 

a) Unidades de Proteção Parcial e Unidades de Uso Sustentável. A primeira não permite a 

retirada de recursos naturais, e a segunda está ligada ao conceito de sustentabilidade: fazer 

uso dos recursos pensando em sua conservação. 

b) Unidades de Proteção Integral e Unidades de Proteção Parcial. A primeira não permite a 

retirada de recursos naturais, e a segunda permite o uso de recursos das comunidades que 

viviam na área antes de ser transformada em Unidade de Conservação. 

c) Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A primeira não permite a 

retirada de recursos naturais, e a segunda permite o uso irrestrito de recursos naturais. 

d) Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A primeira não permite a 

retirada de recursos naturais, e a segunda está ligada ao conceito de sustentabilidade: fazer 

uso dos recursos pensando em sua conservação. 


