
Sugestões de avaliação
Geografia

7o ano – Unidade 7



1

C
ó

p
ia

 a
u

to
r

iz
a

d
a

.

Unidade 7

Nome:    Data:  

1. Sobre as paisagens climatobotânicas da região Sul, complete as lacunas das 
afirmações a seguir.

a) a região Sul tem a maior parte de seu território localizada ao sul do trópico de 

 . isso significa que essas terras localizam-se na 

zona  . 

b) Na região Sul predomina o clima  , com as 

quatro estações do ano bem definidas.

c) Na região Sul, o clima subtropical apresenta  

constante ao longo do ano, com  regulares e 

abundantes, de volumes entre 1 250 e 2 000 milímetros anuais.

d) No Sul, observa-se uma grande amplitude térmica e quando as temperaturas 

são mais baixas há ocorrência de  e 

 nas partes altas dos planaltos.

e) No Sul, as grandes elevações de terreno eram cobertas por florestas, sendo a 

 a formação vegetal 

florestal predominante na região. 

f) No extremo sul do estado do rio Grande do Sul, também é grande o impacto 

das atividades agropecuárias sobre a vegetação rasteira predominante nesse 

espaço, denominada  . 
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2. Observe a imagem e escreva um parágrafo sobre ela utilizando as palavras e 
expressões do quadro a seguir.

pastos   Mata de araucária   cidades   predominante   clima 

subtropical   mata   lavouras   destruída   região Sul
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Mata de araucária

3. Sobre o relevo e a hidrografia da região Sul, marque V (verdadeiro) ou F (falso) 
nas sentenças a seguir.

( )  o relevo da região Sul é caracterizado pela presença de serras e chapadas, 
ou seja, trata-se de uma área de planaltos.

( )  as serras do Espinhaço e da Mantiqueira se localizam próximo à costa, o que 
explica a existência de uma rica rede hidrográfica correndo em direção ao 
interior, assim como na região Sudeste.
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( )  os rios da região Sul convergem para a planície platina, que abrange os 
territórios do brasil, da argentina e do paraguai.

( )  as bacias hidrográficas do São Francisco, do tocantins e do paraná integram 
a bacia do prata.

( )  os rios da região Sul são aproveitados para navegação, irrigação de áreas de 
agricultura, abastecimento urbano e geração de energia.

( )  Entre os rios da região Sul, destacam-se o Jacuí e o uruguai, no rio Grande 
do Sul; o itajaí, em Santa Catarina; o iguaçu e o paraná, no estado do 
paraná.

( )  o rio tocantins é usado como via de navegação desde o início da 
colonização da américa e atualmente tem um importante papel na integração 
dos países sul-americanos, em especial os países fundadores do Mercosul: 
brasil, Venezuela, uruguai e bolívia.

( )  o rio iguaçu, que em tupi-guarani quer dizer “água grande”, deságua no rio 
paraná, na confluência entre brasil, paraguai e argentina. próximo à sua foz, 
há várias quedas-d’água, conhecidas como as Cataratas do iguaçu.

4. Leia o texto a seguir e responda às questões.

Os campos da região Sul do Brasil são denominados de pampas, termo in-
dígena que significa região plana, abrangendo o estado do Rio Grande do Sul, 
o Uruguai e a Argentina. 

O clima nos campos sulinos é caracterizado por altas temperaturas no ve-
rão, chegando a 35 ºC, e o inverno apresenta geadas e neve em algumas re-
giões, marcando temperaturas negativas. A precipitação anual está em torno 
de 1 200 mm, com chuvas concentradas nos meses de inverno. O clima é frio 
e úmido.

A vegetação predominante é de gramíneas, leguminosas e compostas, 
compondo uma paisagem homogênea. (...)

Os campos sulinos possuem uma diversidade de mais de 515 espécies. Já 
os terrenos planos das planícies e planaltos gaúchos e as coxilhas, de relevo 
suave ondulado, são colonizados por espécies pioneiras campestres que for-
mam uma vegetação tipo savana aberta.

Universidade Federal Fluminense. Disponível em: <www.uff.br/espacouffciencias/ 
pampas.htm>. Acesso em: 12 jul. 2012.

a) o que significa o termo “pampas”?
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b) Quais as característica do clima dos pampas?

c) Como é a vegetação dos pampas?

d) Como se caracterizam as coxilhas?

5. A história do povoamento da região Sul teve início no século XVI, quando os 
portugueses chegaram ao Brasil. Numere em ordem cronológica alguns fatos 
importantes da história dessa região.

( )  Grupos de imigrantes provenientes da Europa passaram a se fixar na 
região. a primeira corrente imigratória foi constituída por alemães, que se 
estabeleceram no rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

( )  os jesuítas instalaram-se em uma área denominada Sete povos das Missões, 
a oeste do rio Grande do Sul.

( )  as políticas de incentivo ao povoamento da região Sul, praticadas para atrair 
os europeus, intensificaram-se durante o governo de d. pedro i.

( )  pelo tratado de tordesilhas, datado de 1494, portugueses e espanhóis 
dividiram entre si as terras que hoje constituem o brasil, e a região Sul 
pertencia oficialmente à Espanha.

( )  Com a assinatura do tratado de Madri, o território da atual região Sul passou 
efetivamente das mãos dos espanhóis para o domínio português.
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6. Relacione os grupos de imigrantes da primeira coluna com as características da 
segunda coluna.

(a)  imigração alemã

(b)  imigração italiana

(C)  imigração polonesa  
e ucraniana

(d)  imigração japonesa

( )  os imigrantes fundaram importantes 
cidades no estado de Santa Catarina, 
como Joinville, blumenau e brusque. 

( )  Esses imigrantes se estabeleceram, 
inicialmente, nas fazendas de café 
do oeste do estado de São paulo e, 
mais tarde, dirigiram-se para o paraná, 
fundando cidades como uraí e assaí.

( )  os imigrantes se estabeleceram 
principalmente no centro e no leste  
do estado do paraná.

( )  os imigrantes contribuíram para 
a expansão e a consolidação do 
povoamento do Sul e fundaram Caxias do 
Sul, Garibaldi e bento Gonçalves,  
no rio Grande do Sul.

7. Leia o texto a seguir e responda às questões.

Nos séculos XVII e XVIII, os tropeiros faziam parte da vida da zona rural e 
de cidades pequenas do sul do Brasil. Vestidos como gaúchos, com chapéus, 
ponchos e botas, os tropeiros dirigiram rebanhos de gado e levaram bens 
dessa região para São Paulo, onde eram comercializados na feira de Sorocaba. 
De São Paulo, os animais e mercadorias iam para os estados de Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso.

O tropeiro iniciava a profissão por volta dos 10 anos, acompanhando o pai, 
que era o negociante (compra e venda de animais) e o condutor da tropa. Usava 
chapelão de feltro cinza ou marrom de abas viradas, camisa de pano forte de 
cor similar ao chapéu, manta jogada sobre o ombro e botas de couro flexível, 
que chegavam até o meio da coxa para proteção nos terrenos alagados e matas.

No Rio Grande, a cidade de Viamão tornou-se um dos principais centros de 
comércio e formação de tropas que tinham como destino os mercados de São 
Paulo. Porém, de outras regiões do sul também partiam as tropas, quase sem-
pre com o mesmo destino. Nesses trajetos, os tropeiros procuravam seguir o 
curso dos rios ou atravessar as áreas mais abertas, os “campos gerais” e, mes-
mo conhecendo os caminhos mais seguros, o trajeto levava várias semanas.

RECCO, Claudio. O tropeirismo no Brasil. Disponível em: <www.historianet.com.br/conteudo/
default.aspx?codigo=496>. Acesso em: 12 jul. 2012. (Adaptado.)
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a) Quem eram os tropeiros?

b) Qual era a direção tomada pelos tropeiros?

c) Como se vestiam os tropeiros?

8. Sobre a população da região Sul, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas 
sentenças a seguir.

( )  a participação da população da região Sul no total da população brasileira 
tem diminuído nas últimas décadas.

( )  Entre os fatores que explicam essa diminuição está a saída de muitas pessoas 
para outras regiões do país, sobretudo para o Sudeste.

( )  o aumento da necessidade de mão de obra no campo, em razão da 
mecanização nas atividades agrárias, tornou a região Sul predominantemente 
rural.

( )  a disponibilidade de terras nas regiões Centro-oeste e Norte, com preços 
baixos e incentivos governamentais, estimularam a migração de sulinos.
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9. Utilizando os dados referentes a 2010 apresentados na tabela a seguir, escreva 
um texto destacando a posição da região Sul no conjunto brasileiro.

Região
% de 

população 
analfabeta

% de população entre 7 e 
14 anos que não frequenta 

escola

Norte 14,4 5,5

Nordeste 19,8 3,2

Sudeste 6,5 2,8

Sul 6,2 2,2

Centro-oeste 8,4 2,8

Fontes: 1. ibGE. disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_
noticia=1866&id_pagina=1>. acesso em: 12 jul. 2012. 2. ibGE. disponível em: <www.ibge.gov.br/

home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2018&id_pagina=1>.  
acesso em: 12 jul. 2012.

10. Leia o texto a seguir e responda às questões.

Curitiba recebeu na Rio+20 o prêmio Global Green City Award (Cidade Ver-
de). O título foi concedido pelo Fórum Global sobre Assentamentos Humanos 
(GFHS). A capital paranaense foi a única cidade da América do Sul a receber 
o título. 
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“É um reconhecimento à política ambiental do município, que vem sen-

do consolidada mediante ações de proteção, recuperação, controle, monito-

ramento, educação ambiental e implantação de áreas de conservação e lazer, 

para manter e melhorar a qualidade de vida dos curitibanos”, disse a secretária 

do Meio Ambiente, ao receber o prêmio pela cidade na noite desta segunda-

-feira (18 jun. 2012).

Para que uma cidade seja considerada verde, segundo o modelo interna-

cional, ela deve ter iniciativas voltadas à implementação de comunidades in-

teligentes; baixas emissões de carbono; zero resíduos; planejamento urbano 

sustentável; transporte, infraestrutura, construções, economia e habitação 

verdes; sociedade harmoniosa e cultura e patrimônio sustentáveis.

Com mais da metade da humanidade vivendo em áreas urbanas, demandas 

insustentáveis são postas sobre nossos recursos e meio ambiente. As cidades 

são centros de industrialização e fontes de emissões e poluição, mas também 

abrigam soluções. Mais ainda, assentamentos humanos sustentáveis são cru-

ciais para reduzir e erradicar a pobreza e desenvolver economias verdes.

Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba recebe prêmio internacional da Rio+20. Disponível 
em: <www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-recebe-premio-internacional-da-rio20/27108>. 

Acesso em: 12 jul. 2012. (Adaptado.)

a) Qual reconhecimento foi dado a Curitiba?

b) Como uma cidade pode se tornar uma “cidade verde”?
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11. Sobre as características gerais da economia sulina, marque V (verdadeiro) ou F 
(falso) nas sentenças a seguir.

( )  desde a década de 1970, as atividades das indústrias, do comércio e dos 
serviços são a base da economia sulina.

( )  a região Sul contribui com 50% do pib (produto interno bruto) nacional.

( )  a região Sul se destaca no setor agropecuário brasileiro, apresentando 
elevada produtividade, graças ao emprego de modernas técnicas e 
equipamentos.

( )  do total do rebanho do país, as maiores participações da região Sul são de 
bovinos e ovinos.

( )  Mais de 40% do rebanho suíno e mais da metade do rebanho de aves são 
produzidos no Sul.

( )  o maior rebanho bovino do Sul está no paraná. Nesse estado, a existência 
de extensas áreas recobertas por Mata de araucária foi um dos fatores que 
possibilitaram a formação de pastagens para a pecuária.

( )  a criação de gado bovino no Sul ocorre principalmente na forma extensiva, 
porém muitas propriedades já estão investindo na forma intensiva.

12. Observe o gráfico a seguir e responda às questões.

Brasil: produção de cereais, leguminosas e oleaginosas  
nas grandes regiões – 2010

Centro-oeste
35,1%

Sudeste
11,4%

Nordeste
7,9%

Norte
2,7%

Sul
42,9%

Fonte: ibGE. disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_
noticia=1798&id_pagina=1>. acesso em: 12 jul. 2012.
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a) É possível afirmar que há homogeneidade na produção agrícola do brasil? 
Justifique.

b) Quais são as duas regiões que mais se destacam na produção agrícola?

c) Que fatores naturais contribuem para a grande produção agrícola no Sul do 
brasil?

13. A região Sul é a segunda mais industrializada do Brasil. Sobre essa indústria, 
responda às questões.

a) Que fatores contribuíram para o desenvolvimento industrial da região Sul?

b) Quais são os setores industriais que mais se destacam na região?



11

C
ó

p
ia

 a
u

to
r

iz
a

d
a

.

c) Quais cidades têm maior concentração industrial?

14. Sobre o extrativismo mineral da região Sul, complete as lacunas das frases a seguir.

a) o estado que apresenta as maiores reservas de carvão mineral do país é o 

 , mas a maior produção de carvão 

mineral do brasil concentra-se em  .

b) Em Santa Catarina, a extração de carvão ocorre especialmente nas cidades de 

 ,  ,  

 e  .

c) o carvão extraído em Santa Catarina é o mais usado nas indústrias 

 , pois deixa poucos resíduos ao queimar.

d) o carvão gaúcho tem  produção em razão da 

 qualidade do produto.

15. Leia o texto a seguir e responda às questões.

(...)
A Serra Gaúcha é a região serrana mais bonita e com uma das melhores 

estruturas turísticas do Brasil. De novembro a março é verão na Serra, época 
das flores, com predominância das hortênsias que margeiam as estradas e 
enfeitam as cidades. 
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A Serra fica incrivelmente bonita no verão, para muitos, mais bonita que no 
inverno. Diferentemente de outras cidades serranas do Brasil, a Serra Gaúcha 
tem diversidade de culturas e costumes. São italianos em Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Caxias do Sul. São alemães e italianos em Gramado e Canela e ale-
mães em Nova Petrópolis. As cidades preservam a cultura do país de origem, 
nas construções, culinária e festas típicas.

Não se pode negar, porém, que as cidades gaúchas, em especial Gramado e 
Canela, reinam na temporada. Não é para menos: elas parecem reunir todo o 
charme da estação. Comidas típicas, como sopas e fondues, e eventos culturais, 
como festivais de música e festas tradicionalíssimas. Tudo devidamente tempe-
rado por vinhos, em ambientes decorados e esquentados por lareiras (...).

DUARTE, Renato. Gramado e Canela. Revista Turismo. Disponível em: <www.revistaturismo.
com.br/Dicasdeviagem/gramadoecanela.htm>. Acesso em: 12 jul. 2012.

a) Qual o principal atrativo da Serra nos meses de verão?

b) Quais são os grupos de imigrantes que vivem na região das serras?

c) Quais são as duas cidades com maior destaque para o turismo? o que elas 
oferecem?


