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Sugestões de avaliação
Geografia 

7o ano – Unidade 8
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Unidade 8

Nome:   Data:  

1. A respeito dos aspectos físicos da região Centro-Oeste, marque V nas alternativas 
verdadeiras e F nas falsas.

a) o clima predominante é o tropical típico, com temperaturas elevadas e sucessão de 
períodos de chuva e de estiagem. ( )

b) a estação chuvosa ocorre durante o inverno; já a estiagem se prolonga ao longo  
do verão. ( )

c) o relevo é marcado pelas formas planas, com ausência de serras e de chapadas. ( )

d) a maioria dos rios tem elevado potencial para a geração de energia, por apresentarem 
corredeiras e quedas-d’água, o que explica a existência de importantes usinas hidrelétricas 
na região. ( )  

e) Essa região é abrangida por quatro bacias hidrográficas: amazônia, paraguai, paraná e 
tocantins-araguaia. ( )

 Observe o mapa para responder às questões 2 e 3. 

Floresta Amazônica Complexo 
do Pantanal

Cerrado
Área 
devastada

Mata tropical
Mata Atlântica

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO

55° O

VEGETAÇÃO NO CENTRO-OESTE 

420 km

Fonte: FErrEira, Graça Maria L. Atlas geográfico: espaço mundial. 2. ed. São paulo: Moderna, 2003. p. 14.

2. Com base no mapa, indique as três alternativas que estão corretas.

i. o Cerrado, originalmente, era a vegetação predominante na região Centro-oeste.

ii. o Complexo do pantanal é a área em que a vegetação foi menos devastada.
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iii.  a Floresta amazônica só é encontrada no estado do Mato Grosso do Sul.

iV.  a Mata atlântica, originalmente, ocupava áreas dos três estados da região.

V. Goiás é o único estado que, originalmente, apresentava apenas dois tipos de vegetação: o 
Cerrado e a Mata atlântica.  

3. Leia as afirmativas. 

•  É marcado por áreas de contato ou de associação de diversas formações vegetais.

•  Há áreas frequentemente sujeitas às inundações resultantes das cheias de inúmeros 
rios que a atravessam, entre eles o rio paraguai e seus afluentes.

•  Foi reconhecido como Reserva da Biosfera pela Unesco, em 2000. 

a) as afirmativas se referem a qual bioma do Centro-oeste? 

b) por quais estados brasileiros esse bioma se estende?

c) Qual é a forma de relevo predominante nessa região?

d) Em qual estação do ano ocorrem as inundações? por quê?

4. A respeito do domínio dos cerrados, marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas.

a) Compreende áreas com diferentes portes de vegetação. ( )
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b) os solos são bastante férteis, o que explica o interesse dos agricultores na ocupação 
desse domínio. ( )

c) No campo limpo há o predomínio de gramíneas, enquanto no cerradão predominam as 
espécies arbóreas. ( )

d) as queimadas naturais e em pequena extensão são o principal fator responsável pela 
devastação da vegetação natural. ( )

e) o Cerrado é um domínio natural que apresenta enorme biodiversidade, isto é, uma grande 
variedade de espécies vegetais e animais. ( )

5. Leia o texto. 

O bioma ameaçado

A biodiversidade do Cerrado assemelha-se à das florestas tropicais mais exuberantes. 
Devido à elevada biodiversidade, altos níveis de endemismo e avançado estágio de de-
vastação da cobertura vegetal original, o Cerrado é considerado um hotspot, conforme 
teoria do ecólogo inglês Norman Myers, mais tarde refinada pelo primatólogo e diretor 
da Conservation International, Russell Mittermeier.

O conceito expressa a situação de ecossistemas que possuem alto endemismo de espé-
cies (mais do que 0,5% da diversidade mundial de plantas – ou mais de 1.500 espécies exclu-
sivas) e que se encontram seriamente ameaçados, com mais de 70% da cobertura vegetal 
original descaracterizada devido às atividades humanas. Existem 34 hotspots em todo o pla-
neta. Os hotspots são áreas prioritárias para a conservação mundial. Isso não significa que 
recebam a merecida atenção nos respectivos países, como é o caso do Cerrado no Brasil.

Apesar de sua peculiaridade, o Cerrado enfrenta fortes pressões humanas que põem 
seu futuro em risco. O desmatamento no bioma é alarmante, chegando a 1,5% ao ano, ou 
seja, 3 milhões de hectares/ano, conforme as estimativas mais conservadoras. Isso equi-
vale a 2,6 campos de futebol desmatados a cada minuto. O desmatamento no Cerrado, 
portanto, é maior que na Amazônia.

(...)

Fonte: ISPN. Instituto Sociedade, População e Natureza.  
Disponível em: <http://www.ispn.org.br/o-cerrado/o-bioma-ameacado/>. Acesso em: 5 abr. 2011.

 Com base no texto e em seus conhecimentos, responda:

a) o que são hotspots?
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b) Explique, com suas palavras, o que são espécies endêmicas. Qual é o nível de endemismo 
do Cerrado?

c) Quais são as principais causas do desmatamento no Cerrado?

6. A imagem a seguir retrata a pulverização de agrotóxico em plantação de soja, no estado 
de Goiás – área que era, originalmente, ocupada pelo Cerrado.

Lu
C

ia
N

o
 C

a
N

d
iS

a
N

i/K
iN

o

pulverização em plantação de soja, em rio Verde, Goiás, 2010. 

a) Quais são os principais problemas ambientais relacionados à atividade retratada na 
imagem?
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b) por que o pantanal sofre os impactos causados pelo uso de agrotóxicos, mesmo quando 
essas substâncias são aplicadas em outras áreas da região Centro-oeste? 

7. A seguir, foram listados cinco eventos que contribuíram para a ocupação do Centro-Oeste. 
Considerando que o evento 1 foi o primeiro a ocorrer, organize-os, numerando-os em 
sequência, de 1 a 5. 

( ) projetos de colonização.

( ) descoberta do ouro.

( ) Construção de Brasília.

( ) Expedições oficiais.

( ) Expedições bandeirantes.

8. Relacione os acontecimentos listados a seguir às suas principais consequências. 

(a) descoberta do ouro.

(B) Expedições oficiais.

(C) projetos de colonização.

(D) Construção de Brasília.

( )  além de estudos sobre a região, foram introduzidas linhas telegráficas que interligavam a 
região às outras áreas do território nacional. Teve, ainda, como consequência, estradas 
abertas e algumas cidades fundadas.  

( )  importante estratégia para integrar o Centro-oeste ao país, gerou a abertura de estradas 
e o movimento de várias frentes de migração para a região.

( )  Foram responsáveis pela fundação de vários núcleos populacionais, pela abertura de 
estradas e pela atração de um grande número de agricultores que se dirigiram para a 
região por causa dos incentivos oferecidos pelo governo. 

( )  Atraiu grande contingente populacional e levou à formação de vários povoados, que, 
com o passar do tempo, transformaram-se em cidades.
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9. A respeito da construção de Brasília, responda:

a) Com que finalidade a cidade foi construída? 

b) por que a construção dessa cidade é considerada uma estratégia de integração da região 
Centro-oeste ao restante do país? Em sua opinião, essa estratégia obteve os resultados 
esperados?

10. Sobre os projetos de colonização, marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas.

a) Foram patrocinados pelos governos estaduais e federal e também pela iniciativa privada. ( )

b) Não obtiveram o efeito esperado, já que não resultaram na interiorização do país e na 
ocupação produtiva do Centro-oeste. ( )

c) tinham como objetivo intensificar o povoamento do Centro-oeste, integrando-o ao 
restante do país, além de amenizar os conflitos pela terra que estavam ocorrendo em 
outras regiões do país. ( )

d) resultou, entre outras coisas, na expansão das áreas de produção agrícola do país. ( )

e) tiveram início no século XiX, com a descoberta de ouro na região. ( )



7

C
ó

p
ia

 a
u

to
r

iz
a

d
a

.

11. A respeito da criação de gado bovino na região Centro-Oeste, indique as três alternativas 
corretas.

i. teve início apenas a partir do século XX, com o desenvolvimento dos projetos 
agropecuários. 

ii. É desenvolvida, predominantemente, de forma intensiva, exceto no pantanal, onde 
geralmente é praticada de forma extensiva.

iii. Não possui qualquer relação com os desmatamentos e as queimadas que ocorrem na 
região.

iV. teve início no século XViii e é hoje responsável pelo maior rebanho do país.

V. Representa um desafio para o Brasil, já que a expansão da agropecuária tem provocado o 
desmatamento de áreas da amazônia Legal.

12. Complete o texto com as palavras do quadro. Atenção: há duas palavras que não serão 
usadas!

monocultoras  pequenas  projetos  pecuária 

exportação  agropecuários  muito  indústrias 

solo  agrícola  grandes  pouco  deficiências

A partir da década de 1970, além da  , a região Centro-Oeste 

passou a ter grande importância na produção  do país, 

que também foi favorecida pelo desenvolvimento dos  

 . Apesar de o  

da região ser  fértil, seu aproveitamento econômi-

co foi aumentado graças ao desenvolvimento e à introdução de técnicas de correção 

das suas  . A região Centro-Oeste é hoje 

um importante produtor de soja, milho, arroz e algodão. Na região, predominam as 

 propriedades  e seus 

produtos destinam-se principalmente à  e ao abasteci-

mento das  . 
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13. Leia o texto.

Pantanal – Bonito – MS

Estado(s): Mato Grosso do Sul. 
Temas: Aventura, Ecoturismo, Cultural.

Miranda, Corumbá e Bonito são a porta de entrada de dois dos mais espetaculares 
paraísos ecológicos: o Pantanal e as águas cristalinas e indescritíveis de Bonito. Da bi-
centenária Miranda partem os barcos que percorrem o rio Miranda. O safári fotográfico 
e a focagem de animais de hábitos noturnos completam as atividades, que incluem um 
saboroso jantar pantaneiro. Avistar o maciço do Urucum, cenário único numa região de 
planície, é igualmente inesquecível.

Em Corumbá, o turista se encontra com a história da região. A arquitetura antiga, 
os museus, as compras em Puerto Aguirre – Bolívia – e os barcos-hotéis também fazem 
parte desse roteiro de contrastes entre o urbano e o selvagem. No paraíso de águas cris-
talinas de Bonito, a aventura é um ingrediente sempre presente. Uma visita ao Lago Azul, 
por exemplo, ficará marcada para sempre na sua memória. 

Fonte: Ministério do Turismo. Disponível em: <http://www.turismobrasil.gov.br/promocional/roteiros/
Pantanal_Bonito.html>. Acesso em: 9 maio 2011.

 De acordo com o texto, responda:

a) Qual das cidades está mais ligada ao turismo cultural? transcreva o trecho que comprove 
sua ideia.

b) Em qual dos três roteiros o turista veria a formação rochosa de onde são extraídos minério 
de ferro e manganês? Que outras atividades estão relacionadas à viagem a esse destino?
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c) o que os três destinos têm em comum?

d) Se você tivesse de escolher um dos três destinos, qual seria? por quê?

14. Observe a tabela.

Participação percentual das unidades locais industriais segundo 
as grandes regiões – 2008

Grandes regiões Unidades locais industriais 

Brasil 100,0

Norte 3,1

Nordeste 11,2

Sudeste 52,6

Sul 27,4

Centro-oeste 5,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Anual – Empresa 2008.
disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/ 

pia/empresas/2008/piaempresa2008.pdf>. acesso em: 9 maio 2011.
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 Escreva um comentário comparando a concentração industrial da região Centro-Oeste à 
das demais regiões brasileiras.

15. Observe a tabela.

Valor da transformação industrial, por atividades mais importantes, segundo as 
unidades da federação da região Centro-Oeste – 2008

1a atividade 2a atividade 3a atividade

Unidades 
da  

federação

Descrição Percentual 
(%)

Descrição Percentual 
(%)

Descrição Percentual 
(%)

Mato 
Grosso do 

Sul 

Fabricação 
de produtos 
alimentícios 

54,9 indústrias 
extrativas

12,5 Fabricação 
de coque, 

de produtos 
derivados do 

petróleo e 
de biocom-

bustíveis

6,0

Mato 
Grosso

Fabricação 
de produtos 
alimentícios

57,9 Fabricação 
de produ-
tos quími-

cos

9,0 Fabricação de 
produtos de 

madeira

8,8

Goiás Fabricação 
de produtos 
alimentícios

41,2 indústrias 
extrativas

9,8 Fabricação 
de veículos 

automotores, 
reboques e 
carrocerias

6,9

Distrito 
Federal

Fabricação 
de produtos 
minerais não 

metálicos

33,1 Fabricação 
de bebidas

21,1 Fabricação 
de produtos 
alimentícios

18,2

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Anual – Empresa 2008.
disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pia/ 

empresas/2008/piaempresa2008.pdf>. acesso em: 9 maio 2011.
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 Com base na tabela e em seus conhecimentos, responda:

a) Qual atividade apresenta maior valor da produção industrial nos três estados da região 
Centro-oeste? Explique por que isso ocorre.

b) das quatro unidades da federação, qual se destaca na indústria extrativa? Quais são os 
principais recursos minerais desse estado?

c) A fabricação de produtos de madeira no estado do Mato Grosso está relacionada à 
existência de qual vegetação natural?


