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1. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Quebradeiras de coco babaçu, em Pequizeiro (TO), 2006. 

Atualmente, as quebradeiras de coco babaçu enfrentam dificuldades para manter seu modo de 
vida. Comente a relação entre as grandes fazendas e o acesso aos babaçuais, explicando a 
importância desse acesso. 
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2. Leia este trecho de notícia. 

A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, possui atualmente metade 

de sua cobertura vegetal original. Em 2008, a vegetação remanescente da área era de 

53,62%. Dados do monitoramento do desmatamento no bioma realizado entre 2002 

e 2008 revelam que, neste período, o território devastado foi de 16.576 km², o 

equivalente a 2% de toda a Caatinga. A taxa anual média de desmatamento na mesma 

época ficou em torno de 0,33% (2.763 km²). 

Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/6122-desmatamento-na-caatinga-ja-destruiu-metade-da-vegetacao-original>. 

Acesso em: 17 set. 2018. 

Relacione o desmatamento que acontece no bioma citado no texto com o modo como é realizada 
a produção agropecuária nessa região. 

 

 

 

 

3. Observe a imagem abaixo. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 
Trabalhador rural aplicando agrotóxicos em plantação de arroz. 

Explique a relação entre a produção agrícola retratada na fotografia e a contaminação da água, 
considerando como acontece esse tipo de poluição. 
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4. As ferrovias na região do Oeste Paulista foram instaladas principalmente para o escoamento da 
produção de café. Relacione o cultivo do café com a configuração do território brasileiro, citando 
algumas consequências dessa atividade. 

 

 

 

 

5. Leia o texto a seguir, retirado do site da Eletronorte, empresa do governo brasileiro que atua no 
setor de energia elétrica. 

Os impactos de uma usina hidrelétrica sobre o meio ambiente, bem como os 

efeitos do uso dos recursos naturais em suas áreas de influência, têm diversas 

magnitudes e abrangências. Os elementos de projeto potencialmente causadores de 

impacto ambiental ocorrem nas fases de planejamento, construção, enchimento do 

reservatório, desativação do canteiro de obras e operação do empreendimento. 

Disponível em: <www.eln.gov.br/opencms/opencms/pilares/meioAmbiente/acoesAmbientais/usinaHidreletrica.html>. 

Acesso em: 17 set. 2018. 

Identifique e explique os impactos da construção de usinas hidrelétricas para as populações 
ribeirinhas.  

 

 

 

 

6. No Pantanal, todos os habitantes têm suas vidas marcadas pelo ciclo das águas. As chuvas ocorrem 
com maior frequência nas cabeceiras dos rios que deságuam na planície pantaneira. Explique como 
os períodos de chuva determinam a dinâmica da vida nesse bioma. 
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7. Apesar do estado de degradação atual, a Mata Atlântica é o bioma que ocupa a maior parte da 
costa litorânea brasileira. Caracterize sua vegetação e ecossistema. 

 

 

 

 

8. Leia o texto abaixo, retirado do site do Ministério da Integração Nacional. 

Projeto de Integração do São Francisco está em fase final 

com 96,40% das obras concluídas 

O empreendimento que tem transformado a paisagem do sertão brasileiro e 

levará água a mais de 12 milhões de pessoas em quatro estados – Pernambuco, Ceará, 

Paraíba e Rio Grande do Norte – está cada vez mais próximo de ser concluído. Em 

janeiro/2018, o Projeto de Integração do Rio São Francisco alcançou o índice de 

96,40% de avanço físico operacional nos dois eixos de obras. Dos 325 quilômetros de 

canais, 265 já estão concluídos – 139 quilômetros no Eixo Leste e outros 126 no Eixo 

Norte 

Disponível em: <www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco>. Acesso em: 17 set. 2018. 

Considerando o projeto governamental comentado acima, a transposição do rio São Francisco vai: 

a) causar a diminuição das doenças ligadas ao uso da água. 

b) inviabilizar o acesso das populações ribeirinhas à água potável. 

c) possibilitar a irrigação de cultivos aos que vivem em áreas de seca. 

d) propiciar água de melhor qualidade para o uso diário da população. 
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9. Observe o mapa.  

Brasil: população por estado 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em IBGE. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/ 

sinopse/index.php?dados=4&uf=00>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

É possível afirmar que o padrão populacional da região Centro-Sul possui relação, principalmente, 
com: 

a) a baixa produção de alimentos. 

b) a baixa atividade mineradora. 

c) a alta produção agrícola. 

d) a alta industrialização. 
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10. Leia o texto abaixo, retirado do site da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene). 

O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) é um instrumento 

através do qual a Sudene estabelece objetivos, metas, prioridades e diretrizes para 

proporcionar o desenvolvimento sustentável, mediante ações articuladas pelo 

Governo, com a participação da iniciativa privada, em consonância com os planos e 

políticas nacionais, estaduais e locais. 

Disponível em: <http://sudene.gov.br/atuacao-planejamento>. Acesso em: 17 set. 2018. 

A Sudene tem sido responsável por uma série de incentivos à instalação de indústrias no Nordeste. 
É correto afirmar que sua atuação possibilitou: 

a) a concentração industrial no Brasil. 

b) o fim do fluxo migratório Nordeste-Centro-Sul. 

c) a diversificação da produção industrial no Nordeste. 

d) a plena desconcentração industrial no Brasil. 

 


