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Unidade 4

 1.

Limite da bacia amazônica

Região Norte

 Amazônia Legal

Floresta amazônica

2. 
a) A Região Norte abrange sete estados brasileiros; já a Amazônia Legal, além dos estados 

da região Norte, abrange parte das regiões Centro-Oeste e Nordeste.
b) Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. 

3.

Respostas das sugestões de avaliação
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4. 

Região Norte: tipos de vegetação

Tipo de vegetação Áreas em que predomina

Mata de igapó 
Situa-se junto aos rios, em áreas 

constantemente alagadas.

Mata de várzea
Localiza-se em solos alagados apenas nos 

períodos de cheias dos rios.

Mata de terra firme
Localizada em áreas livres das 

inundações dos rios. 

5. 

a) (F) 

b) (F) 

c) (V) 

d) (V) 

e) (V) 

6. A região Norte abriga a mais extensa e volumosa bacia hidrográfica do mundo: a bacia 
do rio Amazonas. A vida da população local está intensamente ligada aos rios, que são 
usados para abastecimento, agricultura, pesca e transporte de pessoas e de mercadorias.

7.

a) A exploração do látex. 

b)  O extrativismo atraiu muitos migrantes, principalmente nordestinos, o que aumentou o 
índice de ocupações na região Norte.

8. 

a) Entre as medidas adotadas, destacam-se: abertura de estradas, construção de 
hidrelétricas e de portos e programas de colonização.

b) A Zona Franca de Manaus foi criada para promover a instalação de indústrias na região 
Norte. Ela se tornou um importante polo industrial e comercial, atendendo principalmente 
aos mercados consumidores do centro-sul do Brasil.
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9. Os programas de colonização incluíam o assentamento de famílias de trabalhadores rurais 
vindas de outras regiões do país. No entanto, muitas não tiveram suas necessidades 
atendidas por esses projetos e migraram para as cidades da região, o que levou a um 
aumento significativo das áreas urbanas e da população nas cidades.

10. 

a) A extração de madeira e a agropecuária.

b) Apesar da redução das taxas de desmatamento, elas ainda são elevadas em alguns 
estados, o que mostra que o problema não foi superado.

c) Pará (Norte), Mato Grosso (Centro-Oeste) e Maranhão (Nordeste).

d) Mato Grosso e Pará. 

11. 

a) Na imagem, podemos observar as queimadas. Elas são feitas para limpar o terreno e 
prepará-lo para a atividade agropecuária ou para controlar o desenvolvimento de plantas 
invasoras.

b) As queimadas liberam gases do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. 

12. 

(X) degradação dos solos.

(X) extinção de espécies animais e vegetais.

(X) alterações climáticas.

13. 

a) Sim, já que o desenvolvimento sustentável propõe o uso racional dos recursos naturais, 
sem desperdiçá-los ou degradá-los, para que as gerações futuras também possam se 
beneficiar deles.

b) O desenvolvimento sustentável pode ajudar a preservar a floresta, seus recursos e 
melhorar a qualidade de vida das comunidades. 

14. 

a) (F) 

b) (V) 
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c) (F) 

d) (V) 

e) (F) 

15. 

a) A demarcação das terras indígenas é fundamental para a sobrevivência física e cultural dos 
vários povos indígenas. Ela também ajuda a garantir a preservação das florestas.

b) Nas florestas são encontradas diversas espécies de plantas que podem ser usadas na 
fabricação de medicamentos capazes de tratar e de curar doenças. Os indígenas são 
grandes conhecedores dos efeitos de ervas e plantas. 


