
 

    

             

                                             Corumbá, _____ de ______________ de 2020 

                                             Prof.Eder 

FOLHA DE ATIVIDADE – 6º ANO – TEMA: “ Transformação do Espaço, Técnico e Trabalho “ 

 Para desenvolver as atividades consulte o livro capítulo 03. 

 Na próxima semana envio o gabarito – atenção, boa leitura e até logo ! 

1ª ) - Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua 
subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, 
viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. 
HALL, P. P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). 
O texto refere-se ao movimento migratório denominado 
 
a) pendularismo.b) nomadismo.c) êxodo rural.d) transumância.e) sedentarismo. 
 

2ª ) - A denominação "Revolução Neolítica", cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Childe, refere-se a uma 
série de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto citar 

a) a criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. 
b) o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. 
c) a instituição privada das terras, com o cultivo de cereais e a criação de animais. 
d) o surgimento da divisão natural do trabalho, com a atribuição de papel produtivo relevante à mulher. 
e) a transição da economia de subsistência para uma economia industrial 
 
3ª ) - A agricultura foi responsável por mudanças significativas nos padrões de fixação e distribuição das 
populações humanas. Que alteração nos fluxos de pessoas ocorreu com o advento da atividade agrícola? 
 
a) As pessoas passaram a migrar mais em busca de melhores solos para o cultivo. 
b) Dispersaram-se nos territórios para não ter que dividir a produção. 
c) Deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários (fixar-se em um determinado local). 
d) A caça, pesca e coleta garantiam o pleno sustento, estímulo para o aumento das migrações. 
e) Intensificaram o nomadismo, uma vez que precisavam de sementes variadas. 
 
4ª ) - São características da Revolução Verde as afirmativas abaixo, exceto: 

a) Entre as práticas desenvolvidas e ampliadas durante a Revolução Verde, estão a mecanização agrícola e uso de 
fertilizantes, agrotóxicos e sementes produzidas em laboratório. 
b) Iniciada após a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Verde foi a mais importante transformação da 
agricultura. 
c) Transformação caracterizada pela adoção de um conjunto de elementos tecnológicos para maximizar a 
produção de alimentos. 
d) A utilização de técnicas e tecnologia permitiu a produção de alimentos com reduzidos impactos ao meio 
ambiente, preservando os mananciais de água e a qualidade do solo. 
e) A utilização de técnicas e tecnologia visava ao domínio da atividade produtiva para a produção segura de 
gêneros alimentícios. 
 



5ª ) - “A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação 
recíproca que ocorre entre emissor e receptor da mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo, estando 
integrada a ele. É uma nova maneira de aprender e agir, é construir novos alicerces na forma de comunicar e 
conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes”. 

FORESTI, A. A era digital: apropriação tecnológica e inclusão digital. Oficina da Net, ago. 2013. Disponível em: 
<http://www.oficinadanet.com.br>. Acesso em: 12 jun. 2015. 

A integração da tenologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico, no momento atual da história, 
assinala o conceito de: 

a) espaço digital  b) espacialidade em rede  c) territórios virtuais 
d) meio técnico-científico informacional  e) espaço físico-virtual 
 
6ª ) - O século XX passou para a História como um dos mais importantes no processo de desenvolvimento dos 
meios de comunicação e de informação. A “revolução” ocorrida foi extraordinária, sem precedentes, e mudou 
radicalmente o estilo de vida das pessoas. 
Em relação aos efeitos desse fenômeno, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas. 
 

(    ) O exercício da liberdade, as ações sociais e as atividades comerciais se modificaram de forma homogênea nos 
continentes. 
(    ) O sistema de comunicação se tornou um valioso instrumento político. 
(    ) O Estado, que, inicialmente, via a internet como um “templo para amadores”, passou a considerá-la um 
serviço de utilidade pública. 
(    ) A importância e a diversificação dos meios de comunicação impuseram uma única legislação, dirigida aos 
crimes virtuais, para todos os países. 
(    ) A banalização da violência, na sociedade atual, se constitui uma das consequências do “mundo de fantasia” 
criado pela televisão. 
 

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a: 
 

01) FVFVV  02) FVVFV  03) VFVFF  04) FFVFV  05) VFFVF 
 
 

7ª ) - Assinale a alternativa correta. 
 

a) As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) aumentaram exponencialmente a quantidade de informação 
ao mesmo tempo em que não significou aumento do conhecimento. 
b) As redes sociais, como o facebook, possibilitam a aproximação das pessoas, eliminando, assim, o isolamento 
que estas teriam sem a presença dessas redes. 
c) O desenvolvimento tecnológico pouco alterou a relação das sociedades com seus espaços geográficos. 
d) A produção de bens materiais pela atividade industrial sofreu alteração com as novas tecnologias, mas não 
alterou a relação de trabalho. 
 
8ª ) - Observe a figura a seguir: O critério adotado, na divisão regional descrita no mapa, tem 

por referência: 

a) a base física territorial, onde se destacam as bacias 

hidrográficas. 

b) os aspectos demográficos, considerando-se a distribuição 

da população brasileira. 

c) o setor secundário, mediante o número de 

estabelecimentos industriais. 

d) as características socioeconômicas relativas à população e 

às atividades produtivas. 

http://www.oficinadanet.com.br/


 
Mapa da divisão regional do Brasil 

Meus queridos e queridas bom estudo estamos juntos !!! 

 


