
 

 

Corumbá, Clique aqui para inserir uma data. Nota / Visto 

Aluno (a):  

 

 

Série: Escolher um item.Do Ensino Médio - Turma: "A"/"B"/"C" 

Professor (a): ____________________________________ 
Disciplina: Geografia 

ATIVIDADE AVALIATIVA P1 – “ O Espaço Rural nos Dias Atuais & O Planeta Terra: Localização e Orientação “ 

1ª )  - Explique a expressão em destaque: ( 1.0 ) 

 “ A agricultura, envolve todos os tipos de cultivo de plantas, inclusive a silvicultura.” 

R:_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2ª ) - Levando-se em consideração que, no dia em que esta foto foi tirada, o Sol se pôs exatamente atrás da estátua 
do Cristo Redentor, podemos AFIRMAR que: ( 1.0 ) 

 
a) o Pão de Açúcar está situado ao norte da parte frontal da estátua do Cristo Redentor. 
b) o braço direito do Cristo Redentor está apontando para a direção sul. 
c) o leste está na direção da parte de trás da estátua do Cristo Redentor. 
d) a enseada de Botafogo está ao sul da parte frontal da estátua do Cristo Redentor. 
e) o braço esquerdo do Cristo Redentor está apontando para a direção oeste. 
 
3ª ) – Explique a importância das coordenadas geográficas para a localização: ( 1.0 )  
R:_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4ª ) - No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades 
a impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é:( 1.0 ) 
 
a) a agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias. 
b) o agronegócio, com predomínio de latifúndios. 
c) a agricultura sustentável, com práticas extrativistas. 
d) a agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo. 
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5ª ) – O que é a coivara ? ( 1.0 ) 

R:_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6ª ) - Observe o mapa abaixo: ( 1.0 ) 

 
Identifique: 
a) O continente que está ao norte da África: ________________________________________ 
b) O continente que está ao sul da África: __________________________________________ 
c) O continente que está a leste da Europa: _________________________________________ 
d) O continente que está a oeste da Oceania: ________________________________________ 
 

7ª ) – Cite as principais características do agronegócio: ( 1.0 ) 

R:_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

8ª ) – Com muita atenção, complete o pequeno texto abaixo: ( 1.0 ) 
 

O crescimento da economia brasileira desenvolveu-se sob o signo dos grandes ______ e da concentração de 
renda. A _______ da agricultura e a concentração ______ produziram o ________acelerado, que se manifesta na 
formação das _______ urbanas. No campo, os novos padrões de ______ impostos pelos complexos ______ 
continuam a provocar a ruína dos pequenos produtores, configurando um quadro de verdadeira tragédia social. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. 
 
a) agroindustriais – produtividade – das periferias – consumo – favelas – monopólios – rurais. 
b) agronegócios – produtividade – de renda – consumo – massas – investimentos – industriais. 
c) monopólios – crise – de terras – crescimento – franjas – consumo – urbanos. 
d) monopólios – modernização – fundiária – êxodo rural – periferias– produtividade – agroindustriais. 
 

9ª ) – Cite e explique os três conjuntos de tecnologias que envolve o sistema de GPS: ( 1.0 ) 

R:_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



 
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

10ª ) - “No tempo sem tempo da infância, o trabalho dos relógios demarcando a vida é coisa dos adultos, é a hora 
imposta de fora. Nós, entre os intervalos de correrias e agitação, contemplamos. Tudo é possível nessa fase: o 
tempo em curso, de que nos falam as vozes que parecem vir de tão longe, pode ser apenas uma invenção malévola 
dos bem intencionados adultos para nos controlar. Só aos poucos o dentro e fora de nós assumirá desenhos e 
figuras, o fluir das águas se impõe – e terá início a nossa história(...).” LUFT, 2014, p. 23 

Mesmo sem o saber, a criança do texto fala da invenção do controle tempo. Criamos, é claro, as horas como uma 
forma de contar o tempo para podermos gerenciar nossas atividades diárias. Em 1883, numa conferência 
internacional, em Roma, foi elaborado um sistema de fusos horários, conforme a representação no mapa abaixo: 
Antes desse sistema ser criado, o horário era definido pelo relógio de sol, onde o meio-dia era observado, quando os 
raios solares estavam a pino. 

Com relação aos fusos horários, é CORRETO afirmar que: ( 1.0 ) 

 
a) mesmo tendo um total de 24 horas dentro do sistema de fusos, cada país, independentemente de seu tamanho, 
possui um único horário. 
b) usando-se o número de graus existentes nos meridianos, sabemos que a Terra gira 24 graus a cada 1 hora. 
c) o uso do fuso horário é extremamente rígido em cada território, não sendo permitido adaptá-lo às necessidades 
de sua população. 
d) o sistema foi criado a partir da necessidade de se organizar as atividades humanas relacionadas com as diferenças 
de horas geradas pelo movimento de rotação da Terra. 
 

 
 

UM GRANDE ABRAÇO !!! 
SAUDADES !!! 

 

BOA PROVA !!! 


