
 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE GEOGRAFIA (P2) – 2º Bimestre  
 

1- O Brasil apresenta uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Sabendo disso analise as imagens e  

descreva sobre a desigualdade social. (1.0) 

                          

R:__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2- Sobre o Trabalho e renda no Brasil, sabemos que o IBGE é responsável por fazer pesquisas sobre a 

população Brasileira, sendo assim analise o gráfico e responda as questões: (2.0) 

 

 

 

 

 

 

        Observe o gráfico para resolver as atividades: 

a) A maior parte dos trabalhadores brasileiros está situada dentro de qual renda familiar? (1.0) 

R:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) Com base no gráfico apresentado, você diria que no Brasil há uma boa distribuição de renda? Justifique sua 

resposta. (1.0) 

R:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3- No ano de 2019, o salário mínimo brasileiro estava em R$ 998,00. Quantos reais recebe uma pessoa cujo 

salário é de dois salários mínimos? (0.5) 

R: ________________________________________________________________________________________ 

 

 Corumbá – MS, _______de ___________________________ de 2020 Nota / Visto 

Aluno (a):  

  
 

 

Série: 5º Ano do Ensino Fundamental 1 -   Turma: _________ 
 Professor:  Veruska Aguilar 
Disciplina: Geografia 



4- Complete as frases com suas respectivas palavras chaves: (1,5) 

                       Riqueza             –              Renda              –             lucro 

 

a) ____________________: ganho conseguido ao praticar alguma atividade econômica, como o comércio. (0,5) 

b) A ______________________ de uma pessoa, ou família, é quanto ela ganha de dinheiro. (0,5) 

c) A _______________________ de um país é fruto de tudo aquilo que é produzido nas mais variadas 

atividades dos setores econômicos. (0,5) 

 

5- Observe o mapa a seguir como a pobreza está distribuída pelas Unidades Federativas: (2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O que se trata o mapa? (0.5) 

R:________________________________________________________________________ 

 

b) Escreva o nome de uma Unidade Federativa  onde: (1.0) 

* A taxa da pobreza é baixa: ___________________________________________________ 

* A taxa de pobreza é media: __________________________________________________ 

*A taxa de pobreza é alta: ____________________________________________________ 

 

c) Relacione a pobreza com a expectativa de vida e a qualidade de vida das pessoas. Descreva um breve texto 

explicando essa relação. (1.0) 

R:__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

6 - Defina IDH. (1.0) 

R:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

7 - Quais aspectos se leva em consideração ao conceito de Índice de Desenvolvimento Humano, cite – os: (1.0) 

R:_________________________________________________________________________________________ 

 

8 – Pra você o que significa ter uma vida saudável. (0.5) 

R: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

      Boa Atividade Avaliativa!!! 

                                                               Não há vencedores sem dedicação. 


