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Unidade 5

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 7o ANO 

1.

Tipo de clima Área de ocorrência Características 

Tropical

Ocupa áreas 
dos estados do 

Maranhão, Piauí, 
Ceará e da Bahia. 

Marcado por altas temperaturas 
e pela alternância de estações 
secas e chuvosas. A estação 

seca ocorre no inverno,  
entre os meses  

de maio e setembro.

Tropical 
litorâneo

Litoral oriental  
do Nordeste.

A estação chuvosa ocorre  
no inverno, e não há  
seca como no clima  

tropical típico.

Tropical 
semiárido

Interior da região,  
no Sertão. 

A quantidade de chuva é 
escassa e irregular: chove 

pouco e de forma concentrada 
em curtos períodos ao longo  

do ano, e os índices de 
evaporação são altos.

A estação seca dura de seis 
a sete meses, podendo se 
prolongar ainda mais em  

alguns anos.

2. Sugestão de resposta: A Caatinga ocorre no Sertão do Nordeste, onde o clima é 
semiárido com poucas chuvas. Uma característica marcante é a presença de cactos, 
tipo de vegetação com espinhos.

3. O principal fator é a circulação atmosférica. Massas de ar úmidas que se dirigem a 
essa região perdem umidade ao longo do trajeto e, quando chegam, apresentam 
características de massas de ar secas. Outro fator, de escala local, está relacionado à 
presença do Planalto da Borborema, que funciona como barreira natural às massas de 
ar carregadas de umidade que chegam do Oceano Atlântico. Ao encontrar a barreira do 
Borborema, as massas se elevam, entrando em contato com o ar mais frio. Isso provoca 
sua condensação e favorece a ocorrência de chuvas, denominadas chuvas orográficas.
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4.
(V)  A escassez de chuva no Nordeste seco provoca consequências na hidrografia da região. 

(F)  Os rios que não apresentam águas superficiais ao longo de todo o ano são chamados de 
rios intermitentes, como é o caso do rio São Francisco. 

(V)  Durante os longos períodos secos, a população local obtém água para seu abastecimento 
por meio de poços cavados nos leitos dos rios secos. 

(V)  As águas do rio São Francisco são utilizadas pela população ribeirinha na pesca e na 
agricultura.

(F)  O rio São Francisco não é importante e significativo na hidrografia da região Nordeste, 
pois é temporário.

(V)  Várias usinas hidrelétricas foram instaladas ao longo do curso do rio São Francisco. 

5.
a) Os fatores naturais que contribuíram para o desenvolvimento dos canaviais no Nordeste 

foram: o clima tropical; o solo fértil de massapé; e a proximidade do mar, via de transporte 
usada para levar o açúcar aos mercados europeus e receber os escravizados vindos da 
África.

b) Podem ser citadas as seguintes consequências socioeconômicas desse cultivo: a 
formação de latifúndios, ou seja, a concentração de grandes áreas destinadas à plantação 
da cana-de-açúcar; o desenvolvimento de monocultura, isto é, cultivo de apenas um 
produto, no caso a cana-de-açúcar; e a introdução do trabalho escravo com pessoas 
trazidas da África.

6. 
a) O gado era usado nos engenhos como animais de tração e para o transporte da  

cana-de-açúcar, além de constituírem fonte de abastecimento de carnes e couro.

b) O gado era criado em áreas descampadas e distantes do litoral, onde as condições do 
clima e do solo não eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar.

7. 
a) A agricultura canavieira do Nordeste entrou em crise no final do século XVII, 

principalmente pela concorrência com a produção das Antilhas, que, com preços mais 
baixos, conquistaram o mercado europeu de açúcar.

b) O cultivo de algodão, no século XIX, sofreu com a concorrência dos Estados Unidos, 
constituindo mais um elemento da decadência econômica da região.

c) Enquanto as tradicionais atividades agrícolas do Nordeste entravam em declínio, a 
mineração de ouro e pedras preciosas passou a ser desenvolvida em áreas do 
Centro-Sul do Brasil, transformando-as em polos de maior importância econômica.
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8. 

(AC)  Pode ocasionar prejuízos ambientais, como perda de terras férteis e ameaça à 
biodiversidade terrestre e aquática. 

(AF)  Deverá promover o desenvolvimento socioeconômico do semiárido.

(AC)  Pode causar problemas no regime fluvial do rio.

(AF)  Deverá viabilizar programas como biodiesel com plantações de dendezeiro, babaçu e 
mamona, gerando oportunidades de trabalho. 

(AC)  A região será mais dependente da água.

(AC)  Apenas uma parte do semiárido será beneficiada.

(AF)  Poderão ser criadas Unidades de Conservação ao longo das margens do rio. 

9.

Sub-região Estados abrangidos

1 Zona da Mata 
Litoral oriental: Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

2 Agreste
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia.

3 Sertão 
Interior dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

4 Meio-Norte Maranhão e Piauí. 

10.

( A )  Predominam os minifúndios policultores, isto é, as pequenas propriedades em que 
se cultivam vários produtos, como feijão, milho, mandioca, café, algodão, agave,  
entre outros. 

(ZM)  Essa área foi intensamente explorada com cultivos de cana-de-açúcar – base da 
economia colonial e presentes na paisagem até os dias atuais. 

( S )  Maior sub-região do Nordeste, também é conhecido como Nordeste seco. 

( A )  O comércio é uma atividade muito importante nessa sub-região. Nesse setor, 
destacam-se as feiras livres em várias cidades, como Campina Grande (PB); Feira  
de Santana e Vitória da Conquista (BA); Caruaru e Garanhuns (PE). 
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( S )  A pecuária extensiva e a agricultura comercial de frutas, café, algodão, soja, milho, 
feijão, arroz e mandioca são as principais atividades da sub-região. 

(ZM)  Nessa sub-região localizam-se importantes cidades: as capitais dos estados do Rio 
Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, o 
que a tornou a mais populosa das sub-regiões. 

( A )  A sub-região é uma faixa de transição que apresenta vegetação característica dos 
domínios da Caatinga e da Mata Atlântica. 

( S )  A maioria da população rural dessa sub-região vive da agricultura e da pecuária de 
subsistência. 

(ZM)  Essa sub-região é a mais industrializada e desenvolvida economicamente, mas também 
apresenta muitos problemas sociais, como condições precárias de muitas das moradias 
nos centros urbanos, elevado índice de desemprego e salários muito baixos. 

11.
a) A sub-região descrita no texto é o Meio-Norte, que abrange os estados do Maranhão  

e do Piauí.

b) As principais palmeiras encontradas na Mata dos Cocais são a carnaúba e o babaçu. Da 
carnaúba, extraem-se óleos e ceras para fabricação de velas e lubrificantes. Do babaçu, 
é possível extrair o palmito e o coco para a produção de óleos usados pelas indústrias, 
como a de cosméticos.

c) As principais atividades econômicas do Meio-Norte são o extrativismo vegetal, a criação 
de gado e a cultura de algodão e de arroz.

12. 
(V)  O crescimento do setor industrial da região vincula-se ao processo de desconcentração 

industrial. 

(F)  Especialmente a partir dos anos 1950, muitas indústrias migraram dos polos tradicionais 
do Nordeste para novos polos de industrialização do Sudeste. 

(V)  Uma das vantagens oferecidas para a instalação de novos polos industriais nordestinos foi 
a isenção de impostos. 

(F)  A grande distância em relação aos portos e aos fornecedores e, em consequência, 
aos compradores internacionais europeus e americanos dificultou a industrialização 
nordestina. 

(V)  Os salários pagos nas indústrias instaladas no Nordeste são inferiores aos praticados no Sul 
e Sudeste do país, o que significa que a presença de mão de obra barata atraiu indústrias. 

(V)  Algumas indústrias que migraram para o Nordeste usam tecnologias modernas e pouca 
mão de obra, gerando poucos empregos diretos que favoreçam a maioria da população. 
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13. 

(C)  Área de Cerrado onde predomina a produção de café, soja e frutas.

(D)  Grande produtor de frutas, principalmente melão, uva e manga.

(E)  Importante polo têxtil. 

(A)  Polo que abriga indústrias petroquímicas e automobilística.

(B)  Região onde se concentra a produção de frutas, principalmente uva e manga.

14. Sugestão de resposta: As belas praias nordestinas representam um dos principais 
atrativos para o turismo, que é uma das atividades que tem aumentado sua participação 
no PIB dos estados.

15. O aluno deverá destacar as diferenças entre o Sudeste e o Nordeste nos dois quesitos 
apresentados na tabela. É importante que sejam apresentadas algumas causas dessas 
diferenças, como: elevada taxa de analfabetismo entre pessoas de quinze anos ou mais, 
baixos indicadores sociais e concentração de renda, fatores que tornam a região Nordeste 
menos desenvolvida.


