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Unidade 7

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

a) V

b) F

c) F

d) V

e) V

2.

a) B. Mata de Araucária.

b) C. Campos. 

c) A. Mata Atlântica.

d) D. Cerrado.

3.

a) F

b) V

c) V

d) F

e) V

4. 

a) Espanha.

b) Por meio do Tratado de Madri, assinado no século XVIII. 

5.

a) F

b) V

c) V

d) V

e) F
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6. 

Com a destruição das missões, o gado criado nas aldeias foi abandonado e passou 
a viver e a se reproduzir livremente pelos campos. Nessa época, habitantes de outras 
localidades se dirigiram ao Sul à caça desses animais para abastecer de carne e couro 
as áreas de mineração. A pecuária no atual estado do Rio Grande do Sul foi, assim, se 
desenvolvendo, caracterizada pela formação de estâncias, que se originaram de sesmarias 
doadas pela Coroa portuguesa, e pelo uso de invernadas, ou seja, pastos destinados à 
engorda do gado, nos períodos de inverno.

O couro e o charque produzidos no Sul atraíam inúmeros tropeiros para a região. Como 
consequência, em muitos locais de pouso ou de descanso desses viajantes, fundaram-se 
povoados e vilas que, depois, deram origem a cidades. 

7. 

a) V

b) V

c) F

d) F

e) V

8. 

b

c

a

9. Sim. Nas últimas décadas, a participação da população da região Sul no total da 
população brasileira diminuiu por causa da migração de muitas pessoas para outras 
regiões do país, sobretudo para o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. 

10.

Os dez maiores IDHs do país (2009)

Unidade da 
Federação

IDH
Região 

Administrativa

Distrito Federal 0,874 Centro-Oeste
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Os dez maiores IDHs do país (2009)

Unidade da 
Federação

IDH
Região 

Administrativa

Santa Catarina 0,840 Sul 

São Paulo 0,833 Sudeste

Rio Grande do Sul 0,832 Sul

Rio de Janeiro 0,832 Sudeste

Paraná 0,820 Sul

Espírito Santo 0,802 Sudeste

Mato Grosso do Sul 0,802 Centro-Oeste

Goiás 0,800 Centro-Oeste

Minas Gerais 0,800 Sudeste

11.

a) Norte e Nordeste.

b) Sul e Sudeste.

c) Não. O valor do IDH representa uma média e não exatamente a realidade. Dessa forma, 
tanto nos centros urbanos do Sudeste como nos do Sul, a população também enfrenta 
problemas como analfabetismo, precariedade dos serviços de saúde e moradia e 
desemprego.  

12.

a) V

b) V 

c) F

d) F

e) V
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13. 

a) Carvão mineral.

b) O estado que possui a maior reserva é o Rio Grande do Sul e o que possui a maior 
produção é Santa Catarina.

14. 

a) A região Sul posiciona-se como a segunda região mais industrializada do país na 
atualidade.

c) Nos três estados da região Sul, o setor terciário é o que tem a maior participação no PIB.

15.

a) O cultivo de maçãs pertence ao setor primário e o turismo ao setor terciário.

b) O clima frio é propício ao cultivo de maçãs. 

c) Primavera (época da florada das macieiras e das cerejeiras) e verão (época da colheita da 
maçã e na qual é possível provar o mel serrano).

d) Resposta pessoal. O aluno deve contar o que viu na cidade, caso já a tenha visitado ou 
falar por que gostaria ou não de conhecê-la.


