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Unidade 1

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 6o ANO 

1. 
a) A vegetação, os rios e os lagos são exemplos de elementos naturais que compõem  

as paisagens. (V)   

b) Para a Geografia, as paisagens são compostas de elementos naturais sem a interferência 
dos seres humanos. (F)  

Correção: Para a Geografia, as paisagens são compostas de elementos naturais e também 
de elementos culturais.

c) A paisagem humanizada é aquela que apresenta elementos culturais e, portanto, tem 
uma historicidade. (V)  

d) Por causa da ação humana sobre a superfície terrestre, as paisagens naturais 
desapareceram. (F)   

Correção: Ainda existem paisagens naturais, como as florestas ou os desertos.

2. 
a) Trata-se de uma paisagem natural. Justifica essa afirmação a presença de dunas, rios, 

lagoas e manguezais, além da imensidão de areia, semelhante a um deserto.

b) Foi formada lentamente a partir da ação da natureza.

3.
a) O desmatamento provocado por queimada.

b) Redução da umidade do ar, dificultando a formação de chuva; desaparecimento dos 
animais, que fogem em busca de alimentos ou são mortos pelo fogo; exposição dos solos 
à ação das águas e do vento, provocando erosão decorrente da retirada da vegetação. 

4. As atividades agrícolas, se não forem feitas com técnicas adequadas, podem fazer o solo 
perder sua fertilidade. O uso incorreto de produtos químicos (fertilizantes e agrotóxicos) 
pode provocar infiltração no solo e contaminação de lençóis de águas subterrâneas. Se 
esses produtos forem levados pelas enxurradas, podem contaminar as águas dos rios, 
prejudicando o abastecimento das populações humanas e a reprodução de peixes.

 A extração de recursos minerais também pode levar ao desaparecimento da vegetação 
original, à contaminação das águas e à erosão. 

5. Sugestão de redação: 
A paisagem dos oceanos pode ser transformada pela ação humana, como é o caso da 
instalação das plataformas de exploração de petróleo.
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6. 

a) A paisagem amazônica tem sido transformada por causa do desmatamento ocorrido  
nas últimas décadas.

b) 

O que causa desolação O que causa orgulho

Perda da floresta; espécies extintas; 
prejuízo cultural e econômico para os 

povos da floresta.

Progresso e melhorias econômicas para a 
região; introdução de atividades agrícolas 

e mineradoras.

c) Resposta pessoal.  

7. Respostas possíveis:

Elementos naturais: rios, oceanos, relevo, vegetação.
Elementos culturais: estradas, construções, cidades.
Elementos invisíveis: barulho dos automóveis, odores da poluição. 

8. Sim. Na cidade de Mariana existem elementos naturais (relevo e rios, por exemplo), 
elementos culturais (ruas e construções) e elementos invisíveis. Também apresenta 
trabalho humano (peças artesanais em madeira, artigos em tapeçaria), tendo o turismo 
(lazer) como uma das suas funções.

9. 
a) Em uma mesma sociedade, existe um grande número de atividades humanas diferentes 

que caracterizam a divisão social do trabalho.

b) Em várias partes do mundo (e também no Brasil), existem regiões onde predominam as 
atividades agrícolas e regiões nas quais predominam as atividades extrativas ou industriais. 
Essa divisão espacial das atividades econômicas denomina-se divisão territorial do trabalho.

10.

a) Em 1915, existiam poucas construções no Guarujá. Já em 2008, o espaço geográfico foi 
bastante modificado por causa da construção de inúmeros prédios e ruas.

b) O espaço geográfico é construído e constantemente transformado pelo trabalho humano.

11. 

(C)  Os pontos de orientação, chamados pontos cardeais, foram determinados com base na 
observação deste meio de orientação.
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(A)  Instrumento de orientação semelhante a um relógio. Possui uma agulha imantada que 
sempre aponta para o norte.

(B)  Meio moderno de orientação, que permite localizar com precisão um objeto em qualquer 
lugar da superfície da Terra. 
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13. 

a) A distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do 
Equador denomina-se latitude, que varia entre 0º, na linha do Equador, e 90º, em cada 
um dos polos.

b) A distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao Meridiano 
de Greenwich denomina-se longitude, que varia entre 0º, no Meridiano de Greenwich, e 
180º, para leste ou oeste dessa linha.

14. 

Latitude Longitude

(C) 0º 30º Leste

(B) 40º Norte 60º Leste

(D) 20º Sul 60º Oeste

(A) 40º Norte 90º Oeste

15. 

a) Acre 

b) Roraima

c) Rio Grande do Sul


