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A Floresta Amazônica é a maior Floresta Equatorial do mundo e parte de sua área está localizada no 
território brasileiro. Observe a imagem abaixo e em seguida responda às questões 1 e 2. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Vista aérea do rio Solimões, no Amazonas, 2009. 

1. Relacione esse tipo de formação vegetal com as características do Clima Equatorial, considerando 
o tipo de solo e o relevo da região, como exemplifica a imagem. 
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2. O rio Solimões é um rio de planície, que favorece o desenvolvimento de algumas atividades 
econômicas. 

a) Descreva quais mudanças ocorreriam na paisagem da foto se acontecesse a estruturação de 

uma cidade e, posteriormente, um acentuado crescimento urbano às margens do rio.  

 

 

b) Descreva quais mudanças ocorreriam se essa paisagem fosse transformada em uma área 

para a produção agrícola e explique como ela ficaria na época de cheias do rio. 

 

 

Observe as imagens abaixo, que mostram o rio Tietê em épocas diferentes. Em seguida, responda às 
questões 3 e 4. 

 

I.  II.  

Domínio público/Acervo do Museu Paulista da USP 

 

Danilo Bertelli/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Fotografia do rio Tietê, no município de São Paulo 

(SP), em 1907, quando ainda havia nele muitas 

espécies de peixes e formas de vida vegetal. 

Espuma formada por poluentes despejados 

no rio Tietê. Foto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Avaliação 

3. Analise como a intervenção humana influencia na qualidade da água e na diversidade de espécies 
vegetais e animais em cada uma das imagens.  

 

 

 

 

 

 

4. Descreva as imagens e explique como o crescimento urbano, no decorrer do tempo, alterou a 
forma como a sociedade se relaciona com o rio.  
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5. O deserto de Atacama, no Chile, é o deserto mais seco e de maior altitude do planeta. Está 
localizado no Norte do Chile e, em parte, no Peru.  

 

Deserto de Atacama 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: Elaborado com base em GIRARD, G. ROSA, J.V.  
Atlas geográfico do estudante. São Paulo: FTD, 2015. 

Cite e explique quais tipos de formação vegetal podem ser encontrados no Clima Desértico.  
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6. O assoreamento fluvial é o acúmulo de sedimentos de terra, areia, argila e detritos no percurso de 
um rio ou em sua foz.  

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Assoreamento do rio Pindaré, no Maranhão, 2011. 

a) Relacione o assoreamento do rio com a cobertura vegetal de suas margens.  

 

 

b) Explique como o assoreamento pode prejudicar a navegação. 
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7. Leia o texto abaixo. 

 

Um dos principais problemas socioambientais relacionados à urbanização é a 

formação de núcleos de ocupação irregular por famílias de baixa renda. Essas famílias 

acabam estabelecendo-se em áreas que, de maneira geral, são inadequadas para a 

ocupação humana e não interessam ao mercado imobiliário — encostas íngremes, 

topos de morros, beiras de cursos e corpos de água, áreas alagadiças, dentre outras. 

Tais áreas, além de apresentarem grande fragilidade ambiental, oferecem riscos à 

população, como deslizamentos de encostas. 

PESSOA, Mariana Lisboa.  A ocupação irregular em Áreas de Preservação Permanente, em Porto Alegre. Governo do Rio Grande do 

Sul: Carta de conjuntura FEE, ano 22, n. 05, 2013. Disponível em: <https://bit.ly/2La2isM>. Acesso em: 9 ago. 2018. 

Explique os fatores que influenciam no deslizamento de encostas e nas consequências 
socioambientais de desastres como esses. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Os rios de planícies podem apresentar uma extensa área de inundação nos períodos das cheias. 
No entanto, desde a Antiguidade, os seres humanos ocuparam planícies fluviais, inclusive com a 
construção de cidades. 

Identifique qual alternativa explica de forma incorreta o motivo de ocupação dessas áreas.  

a) As planícies fluviais apresentam solos férteis em virtude da deposição de nutrientes nos 

períodos das cheias. 

b) As planícies fluviais possibilitam a geração de energia elétrica pela instalação de barragens e 

a construção de usinas. 

c) Os rios de planície favorecem a navegação. 

d) Os rios fornecem alimentos, possibilitam atividades de lazer e o abastecimento de água para 

a irrigação agrícola e a produção pecuária. 

 

https://bit.ly/2La2isM
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9. Os rios são importantes modeladores do relevo e vão, ao longo dos anos, modificando os trechos 
que percorrem. Há, por exemplo, os que passam por áreas de planície e de planalto. Sobre isso, é 
correto afirmar que: 

a) um rio de planície carrega sedimentos com maior velocidade em suas águas do que um rio de 

planalto. 

b) nos trechos percorridos por um rio de planície, predomina o processo de deposição de 

sedimentos. 

c) no período de cheias, as margens de um rio de planície nunca ficam inundadas. 

d) no período de cheias não ocorre o processo de erosão nos rios de planalto. 

 

10. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Ribeirão Arrudas, Belo Horizonte (MG), 2009. 

Ao percorrerem áreas urbanas, muitos cursos de água sofreram intensas transformações. 
Observando a imagem pode-se concluir que: 

a) o rio Ribeirão Arrudas foi canalizado e, caso não existam estações de tratamento de esgoto, 

ele recebe dejetos que poluem suas águas. 

b) o rio Ribeirão Arrudas passou por modificações insignificantes ao atravessar uma área 

urbana. 

c) no rio Ribeirão Arrudas a atividade pesqueira ainda predomina em suas margens e em seu 

curso. 

d) no rio Ribeirão Arrudas ainda é possível praticar atividades esportivas e de lazer. 

 

 


