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1. Leia o texto a seguir. 

 

Consumidores no Rio de Janeiro poderão comprar, a partir da semana que 

vem, tomates sem resíduos de agrotóxico. O sistema Tomatec (tomate 

ecologicamente cultivado) é desenvolvido pela Embrapa [Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária]. 

[...] Um dos focos é a conservação do solo com plantio direto e rotação de 

culturas, ou seja, com manejo adequado para não degradar o solo. O sistema prioriza 

também a eficiência de água.  

Disponível em: <www.ebc.com.br/tecnologia/2015/07/alternativa-mais-saudavel-de-tomate-chega-mercados-do-rio-de-janeiro>. 

Acesso em: 9 ago. 2018. 

 

a) Descreva a técnica de rotação de culturas, citada no texto. 

 

b) Explique de que forma essa técnica auxilia na conservação de solos. 
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2. Leia o texto a seguir. 

 

Nos espaços urbanos, sobretudo no caso das grandes cidades, as temperaturas 

do ar, em média, geralmente são maiores nas áreas centrais, com grande quantidade 

de construções, e menores nas áreas periféricas, próximas a espaços rurais, sejam eles 

agrícolas, com pastagens ou com vegetação natural. 

 

Identifique o fenômeno climático descrito no texto e indique quais são as características presentes 
na cidade que se relacionam com sua ocorrência. 

 

 

 

 

 

3. Leia o texto abaixo. 

 

A área de solos produtivos é limitada. O seu uso e manejo inadequados 

acarretam degradação e perda significativa de sua fertilidade e capacidade produtiva. 

Estima-se que, nos últimos cinquenta anos, a quantidade de terra agricultável per 

capita diminuiu cerca de 50% no mundo. Cerca de 33% das terras são consideradas 

como tendo alto ou médio grau de degradação, devido à erosão, salinização, 

compactação, impermeabilização e poluição química. 

Disponível em: <www.governancadosolo.gov.br>. Acesso em: 9 ago. 2018. 

 

Dê exemplos e explique como diferentes formas de manejo do solo pelo ser humano podem 
influenciar na degradação ou auxiliar na conservação do solo.  
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4. Leia o trecho abaixo. 
 

Existem várias causas para as enchentes. Pode ser por causa de desmatamento 

de encostas e assoreamento dos rios, acúmulo de lixo nos bueiros e rios que 

prejudicam o escoamento da água, insuficiência da rede de galerias pluviais e 

pavimentação de ruas e construção de calçadas, reduzindo a superfície de infiltração. 

PORTAL DO GOVERNO. Chuvas de verão: redobre os cuidados com enchentes e inundações. Disponível em: 

<www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/chuvas-de-verao-redobre-os-cuidados-com-enchentes-e-inundacoes>. 

 Acesso em: 2 ago. 2018.  

Aponte as consequências das enchentes, indicando também os agentes responsáveis por sua 
ocorrência. 

 

 

 

 

 
 

5. Observe as imagens abaixo. 
 

Ilustra Cartoon/Arquivo da editora 

 
1989 

 

 
1991 

Representação de vista aérea de um local antes da construção de um shopping center e depois dela.  

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

2º bimestre – Avaliação 

Identifique as mudanças observadas na paisagem e explique por que os seres humanos fazem esse 
tipo de intervenção no ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elabore um esquema que represente o planeta Terra e suas três principais camadas. Em seguida, 
nomeie cada uma delas.  
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7. Observe a imagem. 

 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Písac, cidade peruana, 2007. 

 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente a forma de cultivo apresentada e sua descrição.  

a) Afolhamento. Consiste na divisão do terreno em três partes a fim de que uma delas 

permaneça em repouso para recuperar as propriedades do solo retiradas com as colheitas 

anteriores.  

b) Terraceamento. Consiste na alternância entre os tipos de produtos cultivados numa mesma 

área.  

c) Rotação de culturas. Consiste no aproveitamento dos desníveis próprios do terreno, a fim de 

evitar processos erosivos decorrentes do escoamento superficial da água.  

d) Terraceamento. Consiste na construção de terrações em uma área inclinada a fim de reduzir 

a velocidade do escoamento da água da chuva, diminuindo a erosão do solo.  
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8. Como é possível observar na imagem abaixo, a intervenção humana na natureza para a formação 
das cidades está sujeita a alguns efeitos. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Deslizamento de encosta na Índia, em 2017. 

Entre as ações humanas que podem influenciar o deslizamento de encosta está: 

a) a utilização de meios ilegais para distribuir eletricidade. 

b) a retirada da vegetação para a construção das casas. 

c) o assoreamento de rios.  

d) a deposição de lixo em locais não permitidos.  

 

9. Observe o esquema a seguir. Trata-se de uma forma de representação do relevo chamada curva 
de nível. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Exemplo de esquema de curvas de nível.  
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a) A maior proximidade das curvas de nível indica que o terreno é mais ou menos íngreme?  

 

b) Elabore um esquema simples, semelhante ao apresentado, que simule a variação de 

altitude do relevo da região onde se situa a escola em que você estuda.  

 

 

10. Leia o texto abaixo. 

Um dos maiores problemas ambientais que podem afetar as grandes cidades 

e suas áreas próximas é a chuva ácida. A acidez é provocada principalmente pela 

liberação de gases pelas indústrias e pelo escapamento dos veículos. Quando os gases 

poluentes sobem para a atmosfera, entram em contato com as precipitações (chuva). 

Ao atingir a Terra, as gotas de chuva carregam os gases, formando a chuva ácida. 

Entre as consequências do tipo de chuva abordado no texto, está a: 

a) poluição atmosférica. 

b) formação de nuvens de poluição. 

c) poluição de rios e lagos. 

d) desertificação dos solos. 

 

 

 


