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NOTA

VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA

Questão 1. Leia o texto o trecho e, em seguida, responda:
Em 30 anos Brasil, perdeu 71 milhões de hectares de vegetação, diz pesquisa
Um levantamento inédito revela que em 33 anos, o Brasil perdeu 71 milhões de hectares de vegetação nativa,
equivalente ao tamanho dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.
Metade disso foi na Amazônia. O bioma que perdeu a maior proporção da área foi o cerrado. Ficou 18% menor. Em 33
anos, a área da agricultura aumentou três vezes e a usada pela pecuária cresceu 43%.
Avenida Paulista, cheia de prédios, de carros, agitada, barulhenta. Um dia tudo foi Mata Atlântica, como um parque no
coração de São Paulo. Em todo o Brasil restaram 12,5% da Mata Atlântica original.
https://g1.globo.com/

a) De acordo com o texto, qual o bioma sofreu mais impactos ambientais nos últimos 30 anos?
Mata Atlântica.
b) Quais atividades econômicas resultaram na perda da vegetação desse bioma?
Agricultura,pecuária,desmatamento,queimadas,etc.
Questão 2. O clima influencia na vegetação de uma região? Justifique.
Sim,pois plantas diferentes precisam de um clima diferente .
Questão 3. Relacione as colunas quanto as características de suas vegetações.
1.
2.
3.
4.

Caatinga
Floresta Amazônica
Campos sulinos
Cerrado

(
1) A vegetação é marcada por plantas xerófilas, adaptadas ao clima seco e a pouca disponibilidade de
água.
( 4 ) É formada por árvores com troncos tortuosos, arbustos e gramíneas.
( 2 ) Vegetação densa, com folhas largas e grandes e suas plantas
( 3 ) Sua vegetação natural é utilizada como forma de alimento para rebanho bovinos e ovinos criados na
região sul.
Questão 4. O Brasil apresenta uma extensão territorial que contribui para a diversidade de climas e
vegetações. De acordo com o que foi estudado qual clima é predominante no nosso país?
Tropical semiárido
Questão 5. O relevo é o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Quais as formas de
relevo presentes no Brasil?
a)
b)
c)
d)

Apenas planície e planalto.
Planalto, depressão e cordilheira.
Planície, planaltos e depressões.
Montanhas, depressão e planície.

Questão 6. O Brasil é responsável por deter uma das maiores reservas de água doce do mundo. Marque com
a X a opção correta.
a) O Brasil apresenta apenas oito bacias hidrográficas e pouco potencial hidrelétrico.
b) A hidrografia é um ramo da geografia que estuda as vegetações locais.

c) A bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem composta por um rio principal e seus afluentes. A
Bacia Amazônica é considerada a maior do mundo.
d) O Brasil apresenta poucas bacias hidrográficas devido ao clima seco. O rio Paraná é maior do mundo.
Questão 7. É de extrema importância para o abastecimento de água das regiões Nordeste e Sudeste, sendo
considerado um dos fatores essenciais de desenvolvimento, principalmente, do Nordeste brasileiro. A
afirmativa se refere ao:
a) Rio Paraguai
b) Rio Amazonas
c) Rio Paraná
d) Rio São Francisco
Questão 8. Os rios são de vital importante para a organização do espaço geográfico. Sobre os principais
elementos que fazem parte dos rios, marque com X a opção correta.
a)
b)
c)
d)

O leito corresponde ao local onde a água se encontra com a terra.
A foz não corresponde ao local onde ocorre o deságüe de um rio.
A nascente é a junção entre dois rios.
Os afluentes são os rios que deságuam em um rio principal.

Questão 9. Acredita-se que o consumo de água potável no planeta, associado ao desperdício desse recurso,
poderá afetar a sobrevivência no planeta. Marque com um X a alternativa que descreve uma atitude que
contribui para esse problema ambiental.
a) Fechar o registro enquanto se ensaboa no banho.
b) Reutilizar a água usada na máquina de lavar para limpar a calçada.
c) Separar o óleo de cozinha usado, em garrafas plásticas, destinando-o a coletas específicas.
d) X Utilizar água potável para lavar o carro da família.
Questão 10. Escreva um pequeno parágrafo sobre a importância da preservação da água dos rios.
Os rios são de extrema importância para a sobrevivência da vida na terra,pois ele nos fornece água potável,
eletricidade, animais e plantas aquáticas.
Boas férias!

