
 

Pág         /  3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
 

Colégio 
Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

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

7 e 8 

Data que foi postado o trabalho 08/10 

Data limite para entrega do trabalho 16/10 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professorjonatasarraes@gmail.com 

OBSERVAÇOES  

 
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 3º 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 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Geografia - Professor(a): Jonatas 

3° Bimestre - 08/10/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1 -Faça a correlação entre os tipos de agricultura e suas definições. Em seguida, assinale a alternativa 
correta. 

 ( 1 ) Agricultura tradicional 
 ( 2 ) Agricultura moderna 
 ( 3 ) Agricultura sustentável 
 ( 4 ) Permacultura 
 (  ) É o tipo de agricultura voltado às produções alternativas que visam à preservação do meio ambiente, 

gerando menos impactos ambientais. 
 (  ) É o tipo de agricultura permanente que se baseia em uma ciência holística com o objetivo de manter o 

homem na Terra. 
 (  ) É o tipo de agricultura cuja produção é desenvolvida por famílias, que visam ao seu próprio sustento. 
 (  ) É o tipo de agricultura que cultiva um único produto (monocultura), produção essa que se desenvolve 

em grandes extensões de terra. 
 a) 3-4-1-2   b) 4-3-1-2   c) 4-2-1-3   d) 3-4-2-1 
 
2 – Fale sobre as diferenças que podemos observar entre os tipos de agricultura familiar e moderna. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
3 – Realizada, em geral, por meio de técnicas de queimada e utilizando áreas destinadas ao descanso para 

recuperação da fertilidade do solo. Técnica que é muito utilizada no território brasileiro.  
Estamos falando neste texto sobre qual tipo de agricultura?  

 a) Agricultura de irrigação   c) Agricultura patronal   e)   Agricultura itinerante  
 b) Agricultura moderna   d) Agricultura familiar 
 
4 - “A população rural ainda é maior que a população urbana, mas essa realidade está mudando, pois é 

também neste continente em que o êxodo rural e o processo de urbanização são os mais acelerados na 
atualidade.”  
Nesta afirmação estamos falando sobre qual continente? 

 a) Africano   b) Americano   c) Europeu   d) Asiático  
 
5 – Quais são os principais tipos de agricultura encontrados no continente americano e africano? Descreva 

quais são suas principais características.  
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
6 – Diga com suas palavras o que foi a Terceira revolução industrial. 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
7 -  
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 A tirinha acima reproduz uma crítica recorrentemente direcionada aos impactos gerados pela Terceira 
Revolução Industrial, dos quais podemos assinalar: 

a) A excessiva capacidade de memória dos aparelhos industrializados. 
b) A superioridade do desempenho dos produtos face à capacidade humana. 
c) A alienação gerada pelas facilidades promovidas pelas tecnologias. 
d) O processo de substituição do homem pela máquina no campo produtivo industrial. 
e) O desequilíbrio entre o excesso de informações e a incapacidade de armazená-las. 

 
8 - A emergência da Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica Informacional, 

proporcionou uma sequência de avanços no campo do trabalho industrial. No que se refere às 
modalidades de produção fabril, aquela que melhor se configurou e garantiu a sua manutenção na esfera 
produtiva foi: 

 a) macarthismo  b) fordismo  c) taylorismo  d) volvismo  e) toyotismo 
 
9 – Assinale a alternativa que NÃO se refere a uma característica presente nas empresas multinacionais ou 

transnacionais: 
 a) mobilidade territorial internacional.    c) emprego de mão de obra qualificada e cara. 
 b) busca por redução nos custos de produção. d) instalação de sedes, geralmente, em cidades globais. 
 
10 - Sobre as características das empresas multinacionais marque V paras as alternativas verdadeiras e F 

para as falsas. 
 a) A grande maioria das empresas multinacionais possui suas matrizes em países emergentes, e montam 

suas filiais nos países desenvolvidos, principalmente na Europa. 
 b) Entre os principais benefícios oferecidos pelos países emergentes às empresas multinacionais estão a 

doação de terrenos e isenção e/ou redução de impostos. 
 c) As empresas multinacionais têm sua origem nos países desenvolvidos, como o Japão, Estados Unidos, 

Canadá e as nações da União Europeia, visto que os países emergentes não possuem aparato 
tecnológico para realizar atividades em outras nações. 

 d) Devido ao fato de as empresas multinacionais destinarem a grande maioria dos lucros obtidos nos 
países emergentes para suas matrizes, a grande maioria dos países emergentes se opõem a instalação 
dessas empresas. 

 e) A instalação de empresas multinacionais em países emergentes é impulsionada pela mão de obra 
barata e pelos benefícios do governo local. 

 
  
 
 


