
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – Geografia - Prof. Maurício 

7º ano 

Conteúdo: CAPÍTULO 9 – INFRAESTRUTURA 

 

 

1-Um grande conjunto de instalações, como estações de tratamento de esgoto e de água, 

equipamentos empregados na extração, transporte e processamento de matérias-primas é 

chamado de: 

(A)Agricultura 

(B)Comércio 

(C)Infraestrutura 

(D)Pecuária 

(E)Serviços 

2-Observe a imagem a seguir: 

 

 
 

A imagem está representando que tipo de energia? Qual é a característica desta matriz 

energética? 

 (A)Eólica - renovável 

 (B)Solar - renovável 

 (C)Biomassa - não renovável 

 (D)Biomassa - renovável 
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 (E)Eólica - não renovável 

3-O desenvolvimento socioeconômico está, muitas vezes, atrelado à existência e ao bom 

funcionamento de diversas infraestruturas. Sobre a infraestrutura nas esferas pública e 

privada, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(  ) A infraestrutura necessária para a prestação de alguns serviços públicos é cara e a 

recuperação do investimento é muito lenta, por isso não são atrativas à iniciativa privada. 

Desta forma, resta ao Estado a sua manutenção. 

(  ) A iniciativa privada também é responsável pelas obras de algumas infraestruturas, nestes 

casos, o Estado não possui nenhuma responsabilidade sobre estas obras.  

(  ) Empresas privadas calculam os riscos e investem em atividades que apresentem grande 

possibilidade de lucro, que são concedidas pelo Estado. 

(  ) A administração das infraestruturas são responsabilidade do Estado somente na esfera 

Federal. 

4-A infraestrutura de um país deve estar distribuída de maneira uniforme pelo território 

nacional, atingindo todas as regiões para proporcionar boas condições de produção e de 

geração de renda para a população. Sobre a infraestrutura brasileira, analise as seguintes 

afirmativas: 

I - Em um país de dimensões continentais como o Brasil é fundamental o planejamento e o 

desenvolvimento de projetos que evitem o desperdício de matéria-prima e de tempo. 

II - O planejamento e as obras de infraestrutura podem levar muitos anos para serem 

concluídos, portanto devem ser relacionados a uma política de longo prazo. 

III - No Brasil, o transporte ferroviário é o mais utilizado, isso é um problema porque é um 

meio muito caro e está associado à diversos acidentes. 

IV - Nos países com infraestrutura mais desenvolvidas que o Brasil, o transporte de 

mercadorias geralmente é feito por uma matriz diferenciada entre rodovias, hidrovias, 

ferrovias, sendo o transporte de cargas geralmente realizado por embarcações hidroviárias e 

trens, por serem mais baratos. 

Estão corretas: 

(A)I e III 

(B)II e III 

(C)I, II e III 

(D)I, II e IV 

(E)II, III e IV 



5-"Em abril, a demanda por passagens aéreas cresceu 5,3% em relação ao mesmo período do 

ano passado. Por outro lado, a oferta de assentos das companhias de aviação subiu com mais 

força: o avanço chegou a 7,3%, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac). Segundo a Anac, os números de demanda e oferta do transporte aéreo doméstico em 

abril são os mais elevados desde o início da série em 2000. Porém, a taxa média de ocupação 

dos voos domésticos alcançou 71,8% em abril de 2012, índice 1,8% menor que no mesmo mês 

do ano passado, que foi de 73,1%." 

O GLOBO. Demanda por passagens aéreas no Brasil bate recorde em abril. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/demanda-por-passagens-aereas-bate-recorde-em-abril-

5043548>. Acesso em: 5 maio 2012. 

 

O fragmento da reportagem retrata a evolução da oferta e demanda das passagens áreas no 

Brasil entre os períodos abril/2011 a abril/2012. A principal causa da ampliação do uso do 

transporte aéreo de passageiros em nosso país é:________________________________ 

6-Observe o gráfico a seguir: 

 

 
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Balanço Energético Nacional 2011. Disponível em: 

<https://ben.epe.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2011. 

 

O gráfico representa a distribuição da matriz energética brasileira no ano de 2011. De acordo 

com o gráfico, analise as seguintes afirmativas: 

 

I - A energia hidráulica e elétrica são as matrizes energéticas mais utilizadas no Brasil no ano de 

2011. 

II - Os tipos de energia que estão representados no gráfico podem ser classificados como 

fontes renováveis e não renováveis. 

III - O petróleo é o mais utilizado no Brasil e é classificado como fonte de energia não 

renovável. 

IV - A biomassa, apesar de ser muito utilizada, é classificada como fonte de energia não 

renovável. 

Estão corretas: 

 (A)I e II 

 (B)II e III 



 (C)III e IV 

 (D)I e III 

 (E)I e IV 

7-As indústrias também fazem parte da infraestrutura de um país, porque nelas são 

produzidos os bens que serão consumidos pelas pessoas. Observe o mapa abaixo que retrata a 

distribuição das indústrias no Brasil e analise as afirmativas a seguir: 

 
I - No Brasil a distribuição das indústrias pelo território é regular, pois todas as áreas do 

território brasileiro dispõem de uma boa qualidade de infraestrutura. 

II - A maior parte das indústrias está concentrada nas regiões Sudeste e Sul. 

III - Por possuir o maior número de indústrias, o estado de São Paulo é o maior consumidor de 

energia do país. 

IV - As indústrias necessitam de investimentos em infraestrutura de comunicação e vias de 

locomoção para receber a matéria-prima e vender sua produção. 

 

Estão corretas: 

 (A)I e II 

 (B)I, III e IV 

 (C)I, II e III 

 (D)II, III e IV 



 (E)I e IV 

8-Observe os gráficos a seguir. Eles representam os dez maiores produtores e os dez maiores 

consumidores de petróleo entre os países do mundo, no ano de 2010: 

 

 
BP. Statistical review of world energy. Disponível em: 

<http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publ

ications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets 

/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf>. Acesso em: 15 set. 2011. 

 

De acordo com o gráfico e seus conhecimentos sobre as fontes de energia, julgue as 

afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) 

 

(  ) O maior consumidor de petróleo é também o maior produtor. 

(  ) O Brasil se mantém entre os dez maiores produtores e também entre os dez maiores 

consumidores de petróleo. 

(  ) Alguns países, como Estados Unidos, China, Federação Russa, Arábia Saudita, Brasil e 

Canadá aparecem tanto na lista dos maiores produtores como na dos maiores consumidores. 

(  ) O Brasil produz muito mais petróleo do que consome. Isso nos faz um dos 

maiores exportadores dessa matéria-prima do mundo. 

9-Analise os gráficos a seguir: 

 

 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES  
 

De acordo com os gráficos, podemos observar que:_________________________________ 



10-Como podemos entender a relação entre infraestrutura e e modernização do modo de vida 

de uma sociedade? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO 10 – BRASIL – SERVIÇOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

11-O setor financeiro é muito importante para o desenvolvimento de um país. Um exemplo é o 

financiamento bancário que beneficia empresas e pessoas, sobre o qual são cobrados juros e 

taxas de serviços. O que significa taxa de juros? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12-O comércio é uma atividade econômica que relaciona-se ao setor terciário da economia. 

Sobre o comércio, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F) 

(  ) O comércio refere-se às trocas de mercadorias que objetivam o lucro. 

(  ) Os meios de transporte e as comunicações são essenciais para o desenvolvimento da 

atividade comercial. 

(  ) No Brasil só há redes de hipermercados nacionais, pois são proibidos hipermercados 

internacionais no seu território, como forma de proteção da sua economia. 

(  ) O Brasil possui um sistema integrado e eficiente das redes de transporte em todas as suas 

regiões. Por esta razão, a atividade comercial é bastante desenvolvida neste país. 

13-A estruturação dos setores da economia demonstra as características econômicas de um 

determinado país. Sobre o setor terciário, assinale as alternativas correto afirmara que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14-Os subsídios são algumas políticas utilizadas principalmente pelos países desenvolvidos, 

para a proteção da sua produção. Sobre estas políticas, analise as afirmativas a seguir: 

 

I - Subsídio é uma taxa paga pelas empresas aos governos locais para a exportação da sua 

produção. 



II - É um benefício dado pelo governo a uma determinada empresa, possibilitando que seus 

produtos fiquem mais competitivos no mercado. 

III - Com o subsídio, a empresa pode baratear o seu produto ou melhorar a sua qualidade. 

IV - Os subsídios seguem os princípios da livre concorrência, pois os governos apenas 

beneficiam as pequenas empresas.    

Estão corretas: 

(A)I e II. 

(B)II e III. 

(C)III e IV. 

(D)I e III. 

(E)II e IV. 

 15-O turismo está relacionado ao setor de serviços e, para o seu bom funcionamento, são 

essenciais as práticas de planejamento e administração. Sobre o turismo no Brasil, analise as 

seguintes afirmativas: 

 

I - Um dos maiores problemas enfrentados pela atividade turística em nosso país é a 

deficiência em infraestrutura, ou seja, em acomodações de hotéis, postos de informações, 

transportes, entre outros. 

II - O turismo, quando bem organizado e planejado, traz desenvolvimento econômico e social 

ao Brasil, pois arrecada dinheiro e gera empregos.  

III - As potencialidades turísticas, como os atrativos naturais e patrimônios culturais, são 

responsáveis pela vinda de muitos turistas ao Brasil. 

IV - O Brasil atrai um grande número de turistas, porque na maioria das cidades há uma boa 

qualidade de infraestrutura, como leitos disponíveis em hotéis, aeroportos, entre outros. Estão 

corretas: 

(A)I e IV. 

(B)II, III e IV. 

(C)III e IV. 

(D)I, II e III. 

(E)II, III e IV. 

16-Os avanços das tecnologias de transportes e comunicação proporcionaram a conexão de 

diferentes lugares do mundo, o que resultou na globalização. Diante desta realidade, houve o 



aumento nas trocas comerciais entre países. Explique sobre a inserção do Brasil neste 

processo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

17-Sobre a atuação brasileira nas questões mundias, julgue as afirmativas a seguir como 

verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência 

correta: 

 

(  ) O Brasil faz parte do G20, grupo formado pelo G7 (sete países com maior economia e poder 

político) e pelas economias emergentes. 

(  ) O Brasil faz parte do BRICS, um grupo de países formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul, que apresenta grande potencial para o crescimento econômico e, com isso, 

também impulsionam a economia mundial. 

(  ) Pela sua importância econômica, o nosso país tem uma vaga permanente no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. 

(  ) O Estado brasileiro lidera a missão de paz no Haiti, chamada de Minustah (Missão das 

Nações Unidas para a Estabilização do Haiti), que auxilia a reconstrução e democratização 

deste país. 

18-Sobre o mercado consumidor brasileiro, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) 

ou falsas (F) e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

 

(  ) Os programas de assistência social promovidos pelo governo federal fortaleceram o 

mercado consumidor brasileiro, pois possibilitaram às famílias de baixa renda o acesso ao 

consumo. 

(  ) O consumo está diretamente relacionado à economia de um país. O Brasil possui um 

mercado consumidor forte, pois é um país de economia emergente com uma grande 

população.  

(  ) O mercado consumidor brasileiro consome mercadorias de origem nacional e internacional. 

(  ) O Brasil não possui um mercado consumidor forte, pois a maioria da sua população não 

possui dinheiro para consumir produtos. 

(A)F - F - F - V 

(B)F - V - F - F 



(C)V - F - F - V 

(D)V - V - V - F 

(E)F - V - V – F 

19- “A balança comercial de um determinado país está diretamente relacionada com suas 

trocas comerciais”. Sobre esta afirmação é correto afirmar que: 

20- “Durante a época das Grandes Navegações uma viagem transoceânica poderia durar até 

seis meses. Atualmente, a mesma viagem pode demorar apenas algumas horas. Sobre a 

evolução da tecnologia, que possibilitou superar as distâncias”. Explique a afirmação. 

 

 

 

 

GABARITO: 

1-C 

2-A 

3-V-F-V-F 

4-D 

5- O crescimento econômico ocorrido em nosso país nos últimos anos. 

6-B 

7-D 

8-F-V-V-F 

9- A telefonia móvel cresceu no país, principalmente porque empresas privadas dispunham de 

capital para investir em tecnologia para a modernização desse setor. 

10- A relação se faz diante das mudanças geradas com o uso de novas tecnologias, seja no 

campo ou na cidade em todos os setores de produção nacional. 

 

CAPÍTULO 10 

11- Taxa cobrada pelos bancos sobre o dinheiro emprestado às empresas ou pessoas, que 

varia conforme o mercado 

12-V-V-F-F 



13- O setor terciário refere-se às atividades relacionadas a serviços, tais como comércio, saúde 

e turismo. A educação é uma das atividades relacionadas ao setor terciário, sendo essencial 

para o desenvolvimento de uma nação. 

14-B 

15-D 

16- O Brasil é um país bastante integrado ao processo de globalização, pois sua população 

consome mercadorias vindas de diversas partes do mundo. Além disso, os produtos 

produzidos em seu território também são vendidos para outras nações. 

17-V-V-F-V 

18-V-V-V-F 

19- Balança comercial é a diferença entre as importações e exportações de um determinado 

país. Ela é positiva quando um país exporta mais do que importa. 

A balança comercial de um determinado país pode ser influenciada por crises econômicas de 

outros países, principalmente com a globalização. 

20- As comunicações evoluíram tanto quanto os meios de transporte. Atualmente é possível, 

para uma pessoa que mora no Brasil, assistir um jogo de futebol que está ocorrendo em um 

determinado país da Europa, em tempo real. 

Há 30 anos o custo de uma ligação internacional era extremamente caro, porém, com o 

avanço das tecnologias, há uma tendência para baratear o seu custo. 

 

 


