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Unidade 7

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 7o ANO 

1. 
a) a região Sul tem a maior parte de seu território localizada ao Sul do trópico de 

Capricórnio. isso significa que essas terras localizam-se na zona Temperada 
do Sul.

b) Na região Sul predomina o clima subtropical, com as quatro estações do ano 
bem definidas.

c) Na região, o clima subtropical apresenta umidade constante ao longo do 
ano, com chuvas 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 geadas e neve nas partes altas dos 
planaltos.

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

2. Sugestão de resposta: A Mata de Araucária tem relação com o clima subtropical, 
que caracteriza a região Sul. A mata era predominante na região, mas, atualmente, 
boa parte foi destruída para dar lugar a pastos, lavouras e cidades.

3. 
(V)  o relevo da região Sul é caracterizado pela presença de serras e chapadas, ou 

seja, trata-se de uma área de planaltos.

(F)  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.

(V)  os rios da região Sul convergem para a planície platina, que abrange os 
territórios do Brasil, da argentina e do paraguai.

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

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

(V)  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.
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(F)  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.

(V)  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. 
a) o termo “pampas” é de origem indígena e significa região plana.

b) o clima dos pampas é caracterizado pelo verão com altas temperaturas e 
pelo inverno com geadas e neve em algumas regiões, marcando temperaturas 
negativas. a precipitação anual fica em torno de 1 200 mm, com chuvas 
concentradas nos meses de inverno. o clima é frio e úmido.

c) a vegetação predominante é de campos, formados por gramíneas, 
leguminosas e compostas, compondo uma paisagem homogênea. 

d) as coxilhas se caracterizam pelo relevo suave ondulado.

5. 
(5)  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.

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

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

(1)  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.

(3)  Com a assinatura do tratado de Madri, o território da atual região Sul passou 
efetivamente das mãos dos espanhóis para o domínio português.

6. 
(A)  os imigrantes fundaram importantes cidades no estado de Santa Catarina, 

como Joinville, Blumenau e Brusque. 

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

(B)  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. 
a) os tropeiros eram homens que viviam na zona rural e nas cidades pequenas 

do sul do Brasil e se dedicavam a comercializar gado e mercadorias dessa 
região.

b) o gado e as mercadorias transportadas pelos tropeiros eram comercializados 
em São paulo, na feira de Sorocaba, e de lá eram levados para Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso.

c) os tropeiros se vestiam como gaúchos, com chapéus, ponchos e botas de 
couro flexível que chegavam até o meio da coxa para proteção nos terrenos 
alagados e matas.

8. 
(V)  a participação da população da região Sul no total da população brasileira 

tem diminuído nas últimas décadas.

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

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

(V)  a disponibilidade de terras nas regiões Centro-oeste e Norte, com preços 
baixos e incentivos governamentais, estimularam a migração de sulinos.

9. Sugestão de resposta: A região Sul se destaca no conjunto brasileiro por ser a 
que apresenta a menor porcentagem de analfabetos (6,2%), taxa bem inferior 
às das regiões Nordeste e Norte. O mesmo ocorre com a porcentagem de 
população entre 7 e 14 anos que não frequenta escola. A região tem a menor 
porcentagem brasileira de crianças fora da escola. Com base nos dados 
apresentados, pode-se afirmar que a região Sul se destaca pelas condições de 
vida da população.

10. 
a) Curitiba foi a única cidade da américa do Sul a receber um prêmio por ser uma 

“cidade verde”.
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b) para se tornar uma “cidade verde”, é necessário que sejam tomadas iniciativas 
voltadas à implementação de comunidades inteligentes; baixas emissões 
de carbono; zero resíduos; planejamento urbano sustentável; transporte, 
infraestrutura, construções, economia e habitação verdes; sociedade 
harmoniosa e cultura e patrimônio sustentáveis.

11.
(V)  desde a década de 1970, as atividades das indústrias, do comércio e dos 

serviços são a base da economia sulina.

(F)  a região Sul contribui com 50% do piB (produto interno Bruto) nacional.

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

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

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

(F)  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.

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

12.
a) Não há homogeneidade na produção agrícola brasileira. Há regiões com 

grande produção agrícola e outras com pequena participação.

b) as duas regiões que mais se destacam na produção agrícola são a Sul e a 
Centro-oeste.

c) os fatores naturais que contribuem para a grande produção agrícola no Sul 
são o clima subtropical e a ocorrência de chuvas ao longo de todo o ano, que 
favorecem o desenvolvimento das atividades de cultivo de diversas espécies.

13.
a) Entre os fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial da região, 

é possível citar a proximidade com o mercado consumidor do Sudeste, a 
mão de obra qualificada e a grande produção agropecuária, que é utilizada na 
própria região.
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b) os setores industriais que se destacam na região Sul são o têxtil, o 
metalúrgico, o alimentício, o calçadista e o de bebidas, com produção de 
vinhos.

c) as regiões metropolitanas de porto alegre e de Curitiba são as áreas de 
maior concentração industrial. também são importantes: Londrina, Maringá, 
Cianorte, ponta Grossa e Foz do iguaçu (pr), Joinville e Blumenau (SC) e 
Caxias do Sul e rio Grande (rS).

14. 
a) o estado que apresenta as maiores reservas de carvão mineral do país é o Rio 

Grande do Sul, mas a maior produção de carvão mineral do Brasil concentra- 
-se em Santa Catarina.

b) Em Santa Catarina, a extração de carvão ocorre especialmente nas cidades de 
Criciúma, Lauro Müller, Siderópolis e Uruçanga. 

c) o carvão extraído em Santa Catarina é o mais usado nas indústrias 
siderúrgicas, pois deixa poucos resíduos ao queimar.

d) o carvão gaúcho tem menor produção em razão da baixa qualidade do 
produto.

15. 
a) o verão na Serra é a época das flores, com predominância das hortênsias, que 

margeiam as estradas e enfeitam as cidades. a Serra fica incrivelmente bonita 
no verão, para muitos, mais bonita que no inverno.

b) italianos em Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul; alemães e italianos 
em Gramado e Canela; e alemães em Nova petrópolis.

c) as cidades de maior destaque para o turismo são Gramado e Canela. Elas 
oferecem comidas típicas, como sopas e fondues, e eventos culturais, como 
festivais de música e festas tradicionais.


