
 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 
DATA: 16/12/2019 VALOR: 20 PONTOS NOTA: 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA SÉRIE: 7º ANO TURMA: ANCHIETA 

NOME COMPLETO:  Nº: 

 

1. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

→ Capítulo 1 – Relevo brasileiro e impactos ambientais – Páginas 6 a 21. (Livro 1) 

→ Capítulo 3 – Vegetação brasileira e impactos ambientais – Páginas 34 a 48. (Livro 1) 

→ Capítulo 6 – Domínios Morfoclimáticos - Páginas 82 a 95. (Livro 1) 

→ Capítulo 7 – Regiões do IBGE – Páginas 96 a 115. (Livro 1) 

→ Capítulo 8 – Regiões Geoeconômicas – Páginas 116 a 128. (Livro 1) 

→ Capítulo 12 – Conceitos Demográficos – Páginas 6 a 21. (Livro 2) 

→ Capítulo 14 – Estrutura etária do Brasil e do mundo  – Páginas 22 a 39. (Livro 2) 

→ Capítulo 17 – Conflitos no Campo  – Páginas 88 a 105. (Livro 2) 

→ Capítulo 18 – Conflitos no Cidade  – Páginas 106 a 120. (Livro 2) 

→ Capítulo 19 – A industrialização no Brasil  – Páginas 122 a 133. (Livro 2) 

 

02. ORIENTAÇÕES 
O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

→ Revendo as anotações feitas em sala de aula; 

→ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

→ Estudando o conteúdo no livro didático com o auxílio dos respectivos mapas, gráficos e tabelas. 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
 

Trabalho – Valor: 20 pontos  

 Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova final de Geografia) 

Prova – Valor: 80 pontos 

 A prova constará de 15 questões, sendo 9 questões discursivas e 6 objetivas. 

INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 
 

1. Não é necessário copiar as questões.  

2. Numere as respostas seguindo a mesma ordem da folha e destacando bem os números e os itens 

das questões. 

3. O trabalho pode ser digitado, porém, se fizer manuscrito não dê respostas a lápis. Use caneta azul 

ou preta. 

4. Entre uma questão e outra salte duas linhas e entre os itens uma linha. 

5. Nas questões de múltipla escolha, copie a opção considerada como resposta. 

6. Respostas completas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de correção. 

7. Faça o exercício com atenção e não copie dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de 

aprender a matéria é resolvendo os exercícios. 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO 1 – Relevo brasileiro e impactos ambientais 

 

QUESTÃO 01. (Valor: 1,0 ponto) 

a) CARACTERIZE as formas de relevo segundo Jurandyr Ross 

b) EXPLIQUE a estrutura geológica do Brasil. 

c) CARACTERIZE os impactos causados pela ocupação humana no relevo. 

 

CAPÍTULO 3 – Vegetação brasileira e impactos ambientais 

 

QUESTÃO 02. (Valor: 1,0 ponto) 

a) CARACTERIZE todas as formações vegetais brasileiras. 

b) EXPLIQUE o uso e a degradação de todas as formações vegetais brasileiras. 

 

CAPÍTULO 6 - Domínios Morfoclimáticos 

 

QUESTÃO 03. (Valor: 1,0 ponto) 

 a) CARACTERIZE os domínios morfoclimáticos: Amazônia, Cerrado, Mares de Morros, Araucárias, 

Pradarias e Caatinga. 

b) APONTE as causas de degradação ambiental de cada um dos domínios morfoclimáticos. 

 

QUESTÃO 04. (Valor: 1,0 ponto) 

Observe o mapa que apresenta como era a vegetação original do Brasil. 

 
Fonte: (Adaptado de Trabalhando com mapas – Introdução à Geografia) 

Desde o início da colonização, boa parte da vegetação original do Brasil foi retirada.  

Assinale a formação vegetal mais devastada.  

 

A) 2       B) 4       C) 3       D) 1       E) 5  

 

CAPÍTULO 7 - Regiões do IBGE 

 

QUESTÃO 05. (Valor: 1,0 ponto) 

Copie esta tabela e complete-a com os nomes das unidades da federação que compõem cada região 

brasileira, segundo o critério de divisão do IBGE. 

 

NORTE NORDESTE   CENTRO-OESTE SUDESTE SUL 

     

     

 



 

 

 

CAPÍTULO 8 - Regiões Geoeconômicas 

 

QUESTÃO 06. (Valor: 1,0 ponto) 

Copie esta tabela e complete-a com os nomes das unidades da federação que compõem cada região 

brasileira, de acordo com a divisão dos três complexos regionais brasileiros. 

 

AMAZÔNIA NORDESTE CENTRO-SUL 

   

   

 

QUESTÃO 07. (Valor: 1,0 ponto) 

 

Leia o texto das páginas 127 e 128 do livro 1. A partir da leitura feita, CITE a divisão regional do Brasil 

elaborada pelo geógrafo Milton Santos. APONTE a principal característica econômica de cada uma das 

regiões.  

 

QUESTÃO 08. (Valor: 1,0 ponto) 

 

O Brasil está dividido em três regiões geoeconômicas que refletem as diferentes formas de ocupação 

humana ao longo do tempo histórico: Nordeste, Centro-Sul e Amazônica. Analise os aspectos que 

caracterizam essas regiões: 

I. O Nordeste é a principal área de refluxo (saída) de pessoas nas migrações internas do país. 

II. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do país. 

III. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. 

IV. A região nordestina apresenta muitas marcas da colonização e, por praticamente três séculos, foi a 

região mais rica do Brasil. 

Está CORRETO o contido em 

A) I e II, apenas. B) I, II e III, apenas. C) I, II e IV, apenas. D) I, III e IV, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

CAPÍTULO 12 - Conceitos Demográficos 

 

QUESTÃO 09. (Valor: 1,0 ponto) 

Explique os termos: Demografia – População absoluta- População relativa- Taxa de mortalidade- Taxa de 

natalidade- Taxa de crescimento vegetativo – Taxa de Fecundidade. 

 

CAPÍTULO 14 - Estrutura etária do Brasil e do mundo   

 

QUESTÃO 10. (Valor: 1,0 ponto) 

EXPLIQUE a importância de um país conhecer a estrutura etária de sua população. 

 

QUESTÃO 11. (Valor: 1,0 ponto) 

EXPLIQUE a evolução das pirâmides etárias do Brasil das páginas 31 a 33 do livro 2. 

 

QUESTÃO 12. (Valor: 1,0 ponto) 

EXPLIQUE o conceito de transição demográfica no Brasil. 

QUESTÃO 13. (Valor: 1,0 ponto) 

JUSTIFIQUE a diminuição no ritmo de crescimento da população brasileira. 

 



 

 

QUESTÃO 14. (Valor: 1,0 ponto) A análise de um gráfico etário permite identificar numerosas 

características socioeconômicas de uma população, o que pode contribuir para o direcionamento 

adequado das ações governamentais. Observe os gráficos etários da população brasileira em diferentes 

décadas. Com base nos gráficos etários e nos conhecimentos sobre a dinâmica demográfica brasileira, 

identifique a alternativa CORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.padogeo.com 

 

A) As transformações recentes na dinâmica demográfica projetam profundas alterações na estrutura etária 

do país, a exemplo da proporção de jovens sobre a população total, que diminui gradativamente.  

B) O estreitamento da base do gráfico indica o aumento do número de jovens. O que possibilita reduzir 

alguns tipos de investimentos em educação, como a expansão da rede de escolas para o Ensino 

Fundamental.  

C) A dinâmica demográfica brasileira mudou ao longo das décadas, acentuando os riscos de uma 

explosão demográfica em 2020, pois o crescimento vegetativo da população começou a aumentar, 

gradativamente, na década de 1970.  

D) O alargamento do topo do gráfico indica o aumento da população idosa. O que possibilita diminuir os 

investimentos no sistema público de saúde para capacitá-lo a absorver a maior demanda de serviços de 

pediatria.  

E) A proporção de idosos sobre a população total está diminuindo gradativamente, enquanto que a 

proporção de jovens está aumentando rapidamente, o que indica a necessidade de se aumentar o número 

de vagas nas escolas brasileiras. 

 

CAPÍTULO 17 – Conflitos no Campo 

 

QUESTÃO 15. (Valor: 1,0 ponto)  
a) EXPLIQUE como ocorre a reforma agrária. 

b) CARACTERIZE os grupos de interesse e conflitos pela terra no Brasil. 

c) EXPLIQUE os dois tipos de modalidades de produção no campo. 

 

 



 

 

QUESTÃO 16. (Valor: 1,0 ponto)  
 

 
www.geografiaparatodos.com.br 

 

Os problemas referentes à questão agrária estão relacionados, essencialmente, à propriedade da terra, 

consequentemente à concentração da estrutura fundiária, aos processos de expropriação, expulsão e 

exclusão dos trabalhadores rurais: camponeses e assalariados; à luta pela terra, pela reforma agrária e pela 

resistência na terra; à violência extrema contra os trabalhadores, à produção, abastecimento e segurança 

alimentar; aos modelos de desenvolvimento da agropecuária e seus padrões tecnológicos, às políticas 

agrícolas e ao mercado, ao campo e à cidade, à qualidade de vida e dignidade humana. Por tudo isso, a 

questão agrária compreende as dimensões econômica, social e política. 

 (FERNANDES, 2001, p. 23-24). 

  

Com base na ilustração, no texto e nos conhecimentos sobre o espaço agrário, pode-se afirmar: 

  

(01) A desigual distribuição das terras, herança do modelo econômico que se implantou recentemente no 

país, trouxe como consequência os atuais conflitos sociais no campo e a fixação, cada vez maior, do 

homem nas áreas rurais em função da chegada da modernização agrícola. 

(02) O movimento das “Ligas Camponesas”, originado no início do século passado, deve ser entendido 

como uma manifestação local dos produtores rurais do agreste pernambucano contra a alta dos impostos. 

(04) A luta por terra é uma importante dimensão da questão agrária e os movimentos sociais dela 

resultantes se configuram em ações dos trabalhadores, que envolvem processos de expropriação, expulsão 

e exclusão social. 

(08) A modernização da agricultura e da pecuária é bastante equilibrada nas diversas regiões do país, 

originando grande produtividade de alimentos com farta dieta alimentar da população. 

(16) O modelo de reforma agrária vigente no país vem assegurando o acesso à terra, proporcionando 

recursos necessários para ela produzir e atingindo grande número de trabalhadores rurais. 

(32) O MST representa diferentes expressões de contestação, seja contra a desapropriação de terras pelo 

Estado, a exemplo da região de Itaipu, seja contra a permanência de latifúndios improdutivos, como áreas 

no interior do Norte e do Nordeste. 

 

A soma corresponde: _____ 

 

CAPÍTULO 18 – Conflitos no Cidade   

 

QUESTÃO 17. (Valor: 1,0 ponto)  
CARACTERIZE os três problemas urbanos: Déficit Habitacional, Segregação Socioespacial e 

Mobilidade Urbana. 

 

http://www.geografiaparatodos.com.br/


QUESTÃO 18. (Valor: 1,0 ponto)  
APONTE as possíveis soluções para os problemas urbanos da questão 17. 

CAPÍTULO 19 – A industrialização no Brasil   

 

QUESTÃO 19. (Valor: 1,0 ponto)  
a) CARACTERIZE a industrialização brasileira. 

b) EXPLIQUE o modelo de substituição de importações. 

c) CARACTERIZE o modelo desenvolvimentista de Getúlio Vargas e JK. 

d) EXPLIQUE a crise do modelo desenvolvimentista no Brasil nos anos de 1980. 

 

QUESTÃO 20. (Valor: 1,0 ponto)  
 Leia os textos a seguir para responder a questão. 

  

Texto 1 
  

No campo econômico, o governo estabeleceu uma política cujo objetivo era superar o modelo agrário-

exportador, passando a incentivar a expansão das atividades industriais, abriu linhas de crédito para a 

instalação de novos estabelecimentos e estimularam a criação de conselhos, companhias e fundações para 

debater a questão da industrialização e da produção industrial. 

  

Texto 2 
  

A economia também passou a estar diretamente subordinada ao presidente da República, que governava 

com o auxílio dos conselhos técnicos, o governo do Estado Novo deu muita importância à indústria 

nacional, para ajudar a desenvolvê-la, planejou a hidrelétrica de Paulo Afonso, no rio São Francisco, para 

o fornecimento de energia; fundou a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, em 1943. Sua 

importância foi muito grande, pois passou a fornecer aço à indústria nacional. 

  

Disponível em: http://keullysbraz.no.comunidades.net. Acesso em: 9 dez. 2013. 

  

Os textos se referem a dois momentos distintos da Era Vargas, marcados, respectivamente, pelo(a) 

  

A) combate a crise do café e implantação de multinacionais em território brasileiro. 

B) busca de combustíveis fósseis e criação da PETROBRÁS. 

C) recuperação do preço do café e abertura da economia aos produtos estrangeiros. 

D) implantação da indústria de base e expansão da industrialização nacional. 

E) processo de substituição de importação e implantação da base industrial brasileira. 

 

A PROVA FINAL NÃO SERÁ LIMITADA A RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS LISTADOS NO  

TRABALHO 

 

 

 


