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1. Desde a invenção do trator, as ferramentas e tecnologias continuaram a se desenvolver. Atualmente, as tecnologias 

tradicionais são usadas principalmente por pequenos agricultores. As tecnologias mais modernas, devido ao alto custo, 

ainda se restringem às grandes empresas. 

 Observe as imagens e realize ao que é proposto nos itens a seguir. (1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

a) Explique como a revolução agrícola provocou mudanças na vida das pessoas, como essas, mostradas nas imagens.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Diferencie a agricultura tradicional da agricultura moderna, com base no que estudamos.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Leia o texto abaixo e analise as imagens.  

A desertificação dos solos 

Desertificação é o processo de transformação e empobrecimento dos solos, fazendo com que eles fiquem 

semelhantes ou iguais ao ambiente de um deserto. Esse processo é resultado da ação humana sobre a natureza. 

As principais causas da desertificação são o desmatamento, o uso intensivo (sem pausas) do solo, queimadas e 

práticas inadequadas da agricultura (como o uso de agrotóxicos nas plantações). [...] O desmatamento acontece para a 

prática da agricultura, para a pecuária ou para uso da madeira como lenha na fabricação de produtos comerciais.  

http://www.colegiocpi.com.br/
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Com isso, o solo fica sem proteção e sofre com o aquecimento provocado pelo Sol e com os processos que 

formam as erosões. Esses fatores contribuem para a desertificação. 

Os prejuízos ambientais causados pela desertificação são as erosões, que se tornam cada vez maiores e mais 

frequentes, a pobreza dos solos, que se tornam inférteis, a diminuição ou o desaparecimento das vegetações e dos 

animais, entre outros. 

Texto adaptado para fins didáticos. 

 Agora é sua vez! Responda ao que é proposto: (1,0)  

a) Com base nas imagens e nas informações do texto, explique o que é desertificação. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

b) Vários fatores provocam a desertificação. Escreva exemplos de três práticas humanas que causam esse processo. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Quais as consequências da desertificação? Relacione dois exemplos.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

3. As “atividades humanas” sempre podem impactar o ambiente, e com a pecuária não é diferente. Conheça alguns dos 

riscos ambientais que podem ser causados pela atividade da pecuária. 

 Leia com atenção o texto a seguir.   

Na pecuária, além da substituição da cobertura vegetal pelas pastagens, outro 

problema ambiental é a compactação do solo gerada pelo deslocamento dos rebanhos. [...] O 

solo compactado dificulta a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, podendo 

gerar erosões. Esses animais, através da liberação de gás metano, também contribuem para 

a intensificação do aquecimento global. [...] Portanto, diante da necessidade de produzir 

alimentos para atender a demanda global e ao mesmo tempo preservar a natureza, é necessário que métodos 

sustentáveis sejam implantados na agropecuária, de forma a reduzir os problemas ambientais provocados por essa 

atividade. O pousio, por exemplo, é uma técnica que visa o “descanso” do solo até que haja a recuperação da sua 

fertilidade. 

Texto adaptado para fins didáticos. 

 Agora, realize o que é solicitado nos itens abaixo. (1,0) 

a) Quais são os problemas provocados pela pecuária? Escreva dois exemplos. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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b) No texto é apresentada uma solução para o problema do esgotamento do solo. Transcreva do texto qual é essa solução 

e explique como ela funciona.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Para produzir ferramentas ou foguetes, o ser humano busca matérias-primas na natureza e as transforma em outros 

produtos. Para realizar essas transformações, as técnicas usadas se refinaram ao longo do tempo e muitas persistem até 

hoje. 

a) Preencha a tabela com as características dos modos de produção. (1,2) 

MODO DE PRODUÇÃO CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE 

 

ARTESANATO 

 

 

 

MANUFATURA 

 

 

 

INDÚSTRIA 

 

 

 

 

b) Analise as imagens abaixo que representam as indústrias em períodos diferentes. 

 

 Descreva duas principais mudanças observadas nas indústrias ao longo do tempo. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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c) Existem diferentes tipos de indústrias, que além de fabricar diferentes mercadorias, empregam tecnologias variadas. 

Desta forma temos indústria pesada ou de base, de consumo e de ponta.  

 Escreva as diferenças entre os tipos de indústria, dando exemplos de cada uma delas. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

5. Analise a charge a seguir para responder aos itens. (1,0) 
 

a) De acordo com a imagem, explique quais os principais problemas 

provocados pela instalação de indústrias. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

b) Agora, enumere as soluções para os problemas citados no item anterior. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

6. O setor terciário é formado por atividades como comércio e serviços. O comércio é uma das atividades do setor 

terciário. Esse setor é caracterizado como aquele que vende as mercadorias produzidas em outros setores, como a 

indústria ou a agropecuária. São características do comércio: a compra, a venda e a troca. 

 Agora observe a imagem e responda: (0,8)  

a) O que a imagem mostra? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) A imagem representa o comércio informal!  Diferencie comércio formal de 

comércio informal, com base no que estudamos. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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c) Caso você adquira um produto com um vendedor, e o produto apresente defeito, você conseguirá trocá-lo por outro 

produto?  Explique sua resposta, com base no que estudamos.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

7. Com base na charge a seguir, relacione cada tipo de comércio às suas características utilizando a numeração presente 

na charge. (0,8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Disponível em: http://www.agora.com.vc/noticia/charge-comercio-de-rua-em-divinopolis/ (adaptado) 

(      )  São cobrados impostos sobre os produtos comercializados.  

(      )  A venda dos produtos desse tipo de comércio não recolhe impostos. 

(      )  Os consumidores que adquirem produtos do comércio informal não estão protegidos por lei. 

(      )  O dinheiro arrecadado pelos governantes no comércio formal deve ser empregado no bem comum da população. 

8. Atividade econômica é todo tipo de trabalho que gera riqueza por meio da produção de mercadorias e serviços. Além 

disso, ela deve atender às necessidades e aos desejos das pessoas. (1,2)  

a) Preencha a tabela com os exemplos de todas as atividades dos setores da economia. 
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b) O setor terciário é formado pelo comércio e os serviços. Diferencie essas duas atividades. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Observe a foto ao lado e responda: 

 Qual o tipo de serviço está representado? Ele é público ou particular? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Escreva exemplos de dois serviços particulares. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Caso não seja ofertado o serviço mostrado na imagem, quais são as consequências para a população da cidade. 

Escreva dois exemplos. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

9. Observe o gráfico sobre os meios de transporte no Brasil e responda. (0,8)  

Os meios de transporte no Brasil  

 

a) Qual o tipo de transporte mais utilizado no Brasil? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Escreva duas vantagens e duas desvantagens nesse tipo de transporte. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Explique qual a importância da manutenção das vias de circulação. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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10. Desde os tempos mais remotos o homem sente a necessidade de se comunicar, porém com o avanço tecnológico os 

meios de comunicação evoluíram. (1,2)  

 

a) Explique sobre a importância dos meios de comunicação. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Relacione quatro exemplos de meios de comunicação. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Atualmente a internet se tornou o meio de comunicação mais utilizado no mundo.  Escreva sobre a importância da 

internet como forma de comunicação. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

d) Observe as imagens e responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quais são os meios de comunicação que estão contidos nessas imagens? 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Qual o meio mais utilizado atualmente para se comunicar? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/ 

462181980478510396/>.  

 
Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/ 

665477282423123329/>.  


