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Unidade 7

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 6o ANO 

1. A agropecuária é a atividade em que os seres humanos reproduzem espécies 
vegetais ou animais, e o extrativismo é a atividade em que os seres humanos 
retiram da natureza os recursos de que necessitam.

2. 
(C)  petróleo

(B)  Água

(A)  Vento

(C)  Ferro

(A)  Luz solar

(C)  Bauxita

(C)  ouro

(B)  Solo

(B)  Vegetação

3.
(V)  os combustíveis fósseis – petróleo, gás natural e carvão mineral – 

correspondem a mais de 80% da energia consumida no mundo.

(F)  os Estados unidos são responsáveis por 50% do consumo mundial de 
petróleo e têm cerca de 60% da produção mundial.

(F)  o consumo chinês de energia tem apresentado um pequeno crescimento, 
dificultando sua indústria.

(V)  o carvão é considerado o mais poluente dos combustíveis.

(V)  Etanol, biodiesel, termeletricidade obtida de biomassa (bagaço e lenha) e lixo, 
energia solar, eólica, das marés e geotérmica são vistos como fontes alternativas 
de energia.

(F)  as fontes alternativas estão entre os principais estudos energéticos, pois 
juntas representam 40% da energia mundial.

4.
a) Empregado durante séculos como fonte de calor, o carvão mineral tornou-se 

a principal fonte de energia durante todo o século XIX.

b) o carvão mineral ainda é uma fonte de energia muito importante para as 
indústrias siderúrgicas, que utilizam sua energia para derreter o ferro e, a 
partir daí, produzir o aço.



2

C
ó

p
ia

 a
u

to
r

iz
a

d
a

.

c) o petróleo, como fonte de energia, foi descoberto nos Estados Unidos, na 
segunda metade do século XiX, e rapidamente superou o uso de carvão 
mineral, tornando-se a principal fonte de energia utilizada pelos seres 
humanos.

d) o petróleo é também uma importante matéria-prima para a produção 
de vários itens presentes em nosso dia a dia. Com ele, as indústrias 
petroquímicas produzem borracha sintética, tintas, fertilizantes, gasolina, 
asfalto, querosene, óleos etc. 

e) o petróleo deverá se esgotar, porque é uma fonte de energia não renovável, 
sendo necessário o desenvolvimento de pesquisas para enfrentar problemas 
futuros de abastecimento.

f) o gás natural é muito empregado como fonte de energia em vários lugares do 
planeta, porque é menos poluente que o petróleo e o carvão mineral.  
É usado em fogões, automóveis, altos-fornos e na geração de energia elétrica.

g) o Brasil importa grande quantidade de gás natural da Bolívia. o gás é 
transportado desde o país vizinho até as regiões consumidoras em território 
brasileiro por um sistema de tubulações chamado gasoduto.

5. 
a) o tema principal do texto são as vantagens e desvantagens da energia nuclear.

b) Segundo eles, a produção de energia elétrica em usinas nucleares é 
independente das condições climáticas e ambientais; as usinas são seguras 
e limpas; o combustível é barato, e apenas uma pequena quantidade dele é 
necessária para fazer funcionar um reator.

c) as desvantagens apresentadas são: as usinas nucleares, por questões de 
segurança, necessitam interromper a geração de energia com frequência; 
os reatores nucleares produzem grandes quantidades de radioatividade e os 
danos ambientais causados pelo escapamento dessa radioatividade podem 
perdurar por milhares de anos; os países exportadores de combustível nuclear 
podem, por questões políticas, suspender o fornecimento e inviabilizar a 
produção energética das usinas dos países importadores.

6. 
a) o continente que mais se destaca na pesca é a Ásia, pois entre os seis países 

com maior produção de pescado, quatro estão localizados na Ásia: China, 
indonésia, Japão e Índia.

b) a pesca que apresenta a produção de milhares de toneladas de peixes é a 
comercial, realizada em grandes embarcações e com uso de tecnologia, como 
os sonares, que localizam os cardumes no oceano.
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7. 
a) Extrativismo mineral é a atividade de retirada de produtos de origem mineral do 

solo ou do mar.

b) o extrativismo mineral mostrado na imagem é o realizado por indústrias 
extrativas, que usam equipamentos sofisticados, grandes somas de dinheiro, 
mão de obra qualificada, pesquisa e organização empresarial.

c) por meio do extrativismo mineral pode-se obter recursos como a bauxita, o 
cobre, o estanho, o carvão mineral, o petróleo, o chumbo, o manganês, o urânio, 
o ouro etc., usados como matéria-prima na indústria ou na geração de energia.

8. 
a) Na região Norte o extrativismo é mais intenso porque ali se localiza a floresta 

amazônica, que se destaca pela grande biodiversidade, isto é, variedade de 
espécies vegetais e animais.

b) além da madeira, também são extraídos: a castanha-do-pará, o látex 
(retirado da seringueira), o babaçu, entre outras sementes e frutas tipicamente 
brasileiras. 

c) o extrativismo vegetal garante a subsistência de famílias e a movimentação 
dos mercados locais. Estima-se que mais de 163 mil pessoas estejam 
envolvidas com o trabalho em seringais e castanhais no estado do amazonas.

9. 

Tipo de país Características da agricultura

país rico

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico; atividade agrícola moderna, com uso 

intensivo de máquinas, equipamentos e novas 
técnicas de cultivo; pouco uso de mão de obra.

país pobre exportador 
agrícola

Introdução de alguns processos de moderniza-
ção, gerando desemprego no campo e agrava-

mento da pobreza.

país pobre com técnicas 
agrícolas tradicionais

Os agricultores lutam contra as adversidades fi-
nanceiras e climáticas para garantir uma produção 

no mínimo suficiente para o sustento da família.

10. 

(F)  Com o desenvolvimento tecnológico e científico ocorrido nos últimos anos, 
elementos naturais, como o relevo, o clima, o solo e a água deixaram de ser 
fundamentais para o desenvolvimento da agricultura.
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(V)  o relevo pode facilitar ou dificultar a prática agrícola. as áreas mais planas, 
por exemplo, favorecem a agricultura por facilitar a mecanização e o 
escoamento da produção.

(V)  Nas áreas mais íngremes, de maior declividade, com morros ou montanhas, o 
uso de máquinas e o transporte da produção agrícola são dificultados.

(F)  Nas áreas planas há mais possibilidades de prejuízos com a erosão, pois as 
enxurradas têm maior velocidade.

(V)  o clima é um fator que influencia a agricultura, porque determina os cultivos 
mais adequados para cada lugar.

(F)  a maçã tem melhor desenvolvimento em lugares de clima mais quente, e a 
banana se adapta melhor a áreas de clima frio.

(V)  os solos mais apropriados para a agricultura são os ricos em húmus, matéria 
orgânica em decomposição que é componente muito importante para a 
fertilidade do terreno.

(V)  a falta ou o excesso de água, proveniente de rios ou da chuva, pode 
inviabilizar determinados cultivos.

(F)  Em muitos casos, a falta de chuva pode ser solucionada com a drenagem, e o 
excesso de água no solo pode ser resolvido com sistemas de irrigação.

11. 

(B)  Nesse tipo de agricultura são empregados poucos trabalhadores e obtêm-se 
grande aproveitamento da terra e alta produtividade.

(B)  Geralmente emprega máquinas e moderna tecnologia para obter alta 
produtividade.

(A)  pode ser praticada em pequena escala de produção, em pequenas 
propriedades, com técnicas tradicionais ou rudimentares e, basicamente, mão 
de obra familiar.

(A)  pode ser encontrado tanto nas pequenas como nas grandes propriedades, 
onde há predomínio de mão de obra humana e baixa mecanização.

(B)  É praticada em grande escala para abastecer grandes mercados 
consumidores nacionais e internacionais.

(A)  trata-se de um tipo de agricultura comum em regiões muito pobres, 
principalmente na África, na Ásia e na américa Latina.

(B)  É caracterizada pelo uso de máquinas, fertilizantes, sistemas de irrigação, 
sementes selecionadas e modernas técnicas agrícolas.

12. 

a) a agroindústria é o conjunto de atividades relacionadas à transformação de 
matérias-primas provenientes da agropecuária em produtos industrializados.



5

C
ó

p
ia

 a
u

to
r

iz
a

d
a

.

b) podem ser considerados exemplos: a laranja, transformada em suco, ou a cana- 
-de-açúcar, transformada em álcool e seus derivados e em açúcar, entre outros.

13. Sugestão de resposta: Próximo às cidades, é comum encontrar a agricultura 
comercial, que utiliza o sistema intensivo na produção de verduras e 
legumes para o mercado consumidor.

14. 

(V)  Em alguns lugares, os animais são utilizados para transporte de produtos 
agrícolas e como tração para movimentar o arado.

(F)  Na atividade pecuária, são considerados animais de grande porte: o porco 
(suíno), a cabra (caprino)  e a ovelha (ovino).

(V)  o principal objetivo da pecuária é obter carne, leite, ovos, gordura, couro, 
ossos, penas, mel e cera, que podem ser usados como alimentos ou como 
matéria-prima para a indústria.

(V)  Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas, com 
técnicas tradicionais, e buscam seu alimento em pastagens.

(F)  Na pecuária intensiva, os animais são confinados em lugares fechados e, 
portanto, apresentam baixa produtividade.

(V)  o Brasil se destaca mundialmente na criação de bovinos e suínos.

(F)  a China e a Índia dão pouca importância econômica para a pecuária.

15. 

a) Entre os rebanhos de grande porte, o de bovinos é o mais numeroso no Brasil 
e está concentrado no Centro-Sul do país.

b) Em nosso país, a pecuária bovina é predominantemente realizada na forma 
extensiva, quando destinada à produção de carne (corte) e de matéria-prima 
para a indústria. Esse sistema de criação ocorre com mais frequência em áreas 
das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

c) a pecuária intensiva é mais comum nas regiões Sudeste e Sul, onde se 
destaca a produção de leite.

d) a produção de suínos (suinocultura) tem destaque nos estados de Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

e) a avicultura é a maior produção do Brasil. Essa atividade é praticada 
com técnicas modernas em estabelecimentos denominados granjas, que 
controlam o nascimento, crescimento e alimentação das aves.


