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Geografia - Professor: Jônatas 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

4 e 5 

Data que foi postado o trabalho 23/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professorjonatasarraes@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os 
direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

Equipe CAQ 
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Questão 1: É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-
primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferecem empregos, mas 
uma das que possuem os maiores rendimentos. 
O texto acima é descritivo: 
a) do setor primário 
b) do setor secundário 
c) do setor terciário 
d) apenas da atividade industrial 
e) apenas da atividade agrícola 
 

Questão 2: O setor terciário envolve atividades econômicas praticadas na sociedade referentes aos 
serviços e ao comércio. Assinale, pois, a alternativa que NÃO aponta uma prática socioeconômica 
referente a esse setor. 

a) Turismo e lazer 
b) Educação e escolarização 
c) Marketing e publicidade 
d) Extração de recursos naturais 
e) Atividade bancária 

 
Questão 3: O setor secundário da economia é responsável por:  

a) É responsável por ser o setor “transformador” da matéria prima, ou seja, é a área que abriga 
as indústrias, fábricas, construtoras, responsáveis por moldar o produto até chegar em seu 
estado final.  

b) O setor secundário é responsável pela extração da matéria prima, localiza-se principalmente 
no meio rural.  

c) Localizado no meio urbano, o setor secundário é conhecido por ser responsável pelo 
comércio, pela “entrega” do produto ao consumidor. 

d) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
 

Questão 4: Diferencie pecuária extensiva de intensiva. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Questão 5: O desenvolvimento da agricultura não depende apenas da necessidade ou da vontade 
de cultivar o solo. Alguns fatores alheios à vontade humana também interferem diretamente da 
produtividade agrícola. Os principais elementos que influenciam a agricultura são: 

a) Solo, relevo e clima. 
b) Chuva, ventos e força humana. 
c) Vontade humana, relevo e solo. 
d) Clima, relevo e vontade humana. 

 
 
Questão 6: O que é a Reforma Agrária?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 7: Qual é o intuito da Reforma Agrária, qual o seu objetivo?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 8: Entende-se por Conurbação: 

a) A expansão vertical das cidades, ocasionando problemas ambientais referentes à circulação do ar 
(ilhas de calor); 
b) O encontro de duas ou mais cidades, formando grandes aglomerados urbanos intermunicipais; 
c) problemas gerados pela grande população sem moradia nas cidades; 
d) problemas urbanos referentes à ineficácia dos transportes públicos; 
e) processo de migração em massa de pessoas do campo para a cidade. 

 

Questão 9: A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais 
urbanos, entre os quais podemos destacar: 
a) Falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros 
urbanos. 
b) Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. 
c) Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. 
d) Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de 
favelas e cortiços. 
e) Luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. 
 

Questão 10: Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO apresenta um fator ligado à 
constituição e expansão do processo de urbanização: 
a) êxodo rural 
b) industrialização 
c) metropolização 
d) reforma agrária 
e) mecanização do campo 
 

 


