
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

4º bimestre – Avaliação 

Escola: 

Professor: 

Aluno: 

Turma: Data: Conceito/Nota: 

 

1. Observe a imagem abaixo. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Aldeia Demini, do povo Yanomami, no Amazonas, em 2005. 

Com base na fotografia e em seus conhecimentos prévios, explique a necessidade da preservação 
dos ecossistemas da Floresta Amazônica, considerando os povos que a habitam. 
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2. Leia a notícia abaixo. 

O governo federal vem alertando para o alto risco de queimadas e incêndios 

florestais neste período do ano, com pico neste mês de setembro. Devido a uma 

estiagem prolongada provocada pelo El Niño nos últimos dois anos, as áreas ficaram 

mais suscetíveis aos incêndios, que causam prejuízos à fauna e à flora brasileiras, além 

de danos à saúde do homem. Entretanto, “mais de 90% dos incêndios têm ação  

humana”, destaca o chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios 

Florestais (Prevfogo), Gabriel Zacharias. “Temos o caso do produtor que vai fazer uma 

queimada no fundo do quintal e perde o controle do fogo, provocando um incêndio 

gigantesco. E existem os incêndios dolosos, em áreas de conflito ou em florestas sendo 

transformadas em pasto.” 

Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2016/09/acao-humana-e-responsavel- 

por-mais-de-90-dos-incendios-no-pais>. Acesso em: 18 set. 2018. 

Explique a afirmação presente no texto: “E existem os incêndios dolosos, em áreas de conflito ou 
em florestas sendo transformadas em pasto”. 
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3. Observe e compare as imagens a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Vista da cidade de Santos (SP), em 2005. Poluição no rio Tietê, em Salto (SP), 2007. 

Explique a relação entre o crescimento industrial e econômico da região Centro-Sul e os impactos 
ambientais decorrentes desse crescimento. 
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4. Observe a imagem e responda às questões a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Atividade econômica na Floresta Amazônica, 2008. 

a) Cite os prejuízos ambientais gerados pela atividade retratada na imagem.  

 

 

 

 

b) Qual é a finalidade dessa atividade? Quem são os agentes responsáveis por ela?  
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5. A imagem abaixo é uma foto feita por satélite, que mostra a região metropolitana estendida de 
São Paulo, durante a noite. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Imagem de satélite de parte do estado de São Paulo, 2012. 

Com base na observação da imagem, relacione a urbanização no estado de São Paulo com a 
produção econômica desse estado. 
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Analise o mapa a seguir para responder às questões 6 e 7. 

Amazônia Legal: desmatamento e degradação florestal (2015) 
Banco de Imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Imazon/ SAD. Disponível em: https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/amazonia_legal/SAD-

Marco2015.pdf. Acesso em 20 out. 2018. 

6. Com base na observação do mapa, responda: O processo de desmatamento tem atingido as 
unidades de conservação federais e estaduais? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

  

https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/amazonia_legal/SAD-Marco2015.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/transparencia_florestal/amazonia_legal/SAD-Marco2015.pdf
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7. Explique por que existem tantas unidades de conservação no bioma Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

8. A necessidade de preservação das terras indígenas é justificável porque esses povos:  

a) sobrevivem dos recursos da floresta. 

b) buscam um modo de vida mais urbano. 

c) habitam áreas de baixo valor ambiental. 

d) são contrários a viver como seus antepassados. 

 

9. Observe o mapa abaixo, no qual as áreas desmatadas estão representadas por pontos vermelhos. 

 Wikipedia/Wikimedia Commons 

 
Fonte: elaborado com base em VASCONCELOS, Vitor Vieira. Mapa do Desmatamento do Brasil, por Bioma – 2002 a 2008.  

Ministério Público de Minas Gerais, Coordenadoria Geral de Promotorias por Bacias Hidrográficas, 2012. 

http://pt.scribd.com/doc/104730501/Mapa-do-Desmatamento-no-Brasil-de-2002-a-2008-por-Bioma
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No bioma Cerrado, o desmatamento: 

a) aparece em pequenas áreas da porção sul do bioma. 

b) compromete a existência de cidades próximas. 

c) acontece pelo alto valor da madeira e dos frutos. 

d) ocorre principalmente pela expansão do agronegócio. 

 

10. Com a criação do centro industrial conhecido como Zona Franca, o município de Manaus: 

a) recebeu investimentos agropecuários relevantes. 

b) apresentou queda da população urbana e rural. 

c) desenvolveu uma economia baseada na extração vegetal. 

d) passou por crescimento urbano acelerado. 


