REVISÃO PARA PROVA DE GEOGRAFIA 6º ANO
4º BIMESTRE
1. Identifique as atividades que fazem parte de cada setor da economia:
a) primário: ….............................................................................................................................
b) secundário: …..........................................................................................................................
c) terciário:...................................................................................................................................
2. Faça uma ilustração mostrando como os setores da economia estão inerligados:
SETOR PRIMÁRIO

SETOR SECUNDÁRIO

SETOR TERCIÁRIO

3. Cite 3 características de cada tipo de agricultura a seguir:
a) Tradicional:
b) Moderna:
4. Cite 3 características de cada tipo de pecuária a seguir:
a) extensiva:
b) intensiva:
5. Explique os três tipos extrativismo e cite um exemplo de cada:
a) extrativismo vegetal
b) extrativsmo animal
c) extrativismo mineral
6. Complete as frases com as técnicas de conservação do solo adequadas:
a) A …............................... é a técnica que objetiva promover a fertilização do solo por meio de
compostos químicos ou orgânicos (naturais).
b) A …............................... é o rodízio anual de espécies vegetais na mesma área para que o solo não
perca sempre os mesmos nutrientes e haja queda na produtividade.
c) O ….............................. é uma técnica usada em terrenos muito íngremes nos quais são construídos
degraus que evitam a erosão causada pelas chuvas.
d) A técnica que consiste na adição de calcário em solos ácidos, que possuem baixos teores de fósforo
e potássio, necessários ao desenvolvimento da planta chama-se ….................................. .
e) O …........................ ocorre quando o agricultor protege o solo com restos de colheita e plantas em
desenvolvimento para reduzir o impacto da chuva no solo,manter a sua umidade e adubá-lo.
f) Com objetivo de controlar pragas, plantam-se de maneira intercalada diferentes tipos de produtos
agrícolas. Essa técnica é chamada de …..........................................
g) A …............................... fornece umidade para o solo fornecendo artificialmente água.
h) O …............................................... é utilizado em terrenos com certa declividade. A lavoura é
plantada em faixas paralelas e sucessivas, em diferentes altitudes, para reduzir a erosão.

GABARITO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

p. 3
P. 3 e 4.
a) P. 4
b) P. 5
P. 11
P. 12
P. 5 e 6

CONTEÚDO DA PROVA: UNIDADE 1 (VOL.4)
Leiam o conteúdo da unidade 1 antes de responder as questões. FAÇAM OS EXERCÍCIOS COM
ATENÇÃO.

Bons estudos!!!

REVISÃO PARA PROVA DE GEOGRAFIA 7º ANO
4º BIMESTRE
1. Relacione a exploração do ouro com o processo de ocupação da região Sudeste.
2. Que atividade econômica se destacou após a decadência da exploração aurífera?
3. Quais condições naturais auxiliaram a expansão das lavouras de café na região Sudeste?
4. Quais as razões que levaram ao declínio da cafeicultura?
5. Explique o que foi a política do café com leite.
6. Cite os fatores responsáveis pela implantação das indústrias no Sudeste.
7. Cite:
a) os tipos de clima de ocorrem na região.
b) a forma de relevo predominante
c) a bacia hifrográfica com maior potencial energético
8. Cite 3 característcas da população do Sudeste
9. Apesar do IDH elevado, a região apresenta muitos problemas sociais urbanos. Escreva sobre
esses problemas.
10. Como a região se destaca nas seguintes atividades:
a) agropecuária
b) indústria
c) extrativismo
11. São Paulo é o estado com maior participação na produção nacional. Entretanto, essa
participação vem diminuindo graças ao processo de desconcentração industrial. Explique o
que isso significa.

GABARITO:
1. p. 4 (resumir as ideias dos três primeiros parágrafos).
2. p. 4
3. p. 4
4. p. 6
5. p. 6
6. p. 6
7. p. 8 e 9
8. p. 16 e 17
9. p. 15 e 18
10. p. 21 a 23
11. p. 24
OBSERVAÇÕES:
Conteúdo da prova: Unidades 1e 2, assuntos discutidos em aula e exercícios realizados.
As questões da revisão são uma forma de direcionamento dos estudos.
Leiam as unidades antes de responderem as questões. Façam com atenção.
Bom estudo!!!

