
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – Geografia - Prof. Maurício 

6º ano 

Conteúdo: Capítulo 13 – A importância da litosfera para a sociedade 

 

 

1-A litosfera é considerada base para as atividades humanas. Marque as alternativas que 

contém os elementos que a constituem:_______________________________________ 

2-A imagem a seguir mostra um deslizamento de solo ocorrido em São Paulo, no ano de 2009. 

  

Sobre o assunto, marque a(s) alternativa(s) correta(s): 

(A)A responsabilidade do deslizamento pode ser atribuída à grande quantidade de chuvas e a 

sociedade não pode evitar a ocorrência desses deslizamentos.  

(B)Para evitar este tipo de acidente, a ocupação da área de encosta deveria ter sido feita com a 

construção das casas apenas depois da retirada de toda a vegetação. 

(C)A manutenção da vegetação ajuda a evitar o deslizamento da encosta, pois suas raízes 

auxiliam a infiltração da água da chuva. 

(D)A existência das casas na encosta impede o deslizamento, pois estas construções ajudam na 

fixação das camadas do solo por meio da pavimentação. 

(E)Nas áreas urbanas, o solo das encostas é geralmente encharcado pela água das chuvas e dos 

resíduos oriundos das residências, aumentando o risco de deslizamento. 
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3-Os solos são importantes elementos naturais, pois são utilizados para a produção de 

alimentos na agricultura e nas construções humanas. 

Sobre a formação e composição dos solos, analise as alternativas e destaque as corretas: 

I - Os solos são resultado da decomposição das rochas, sendo formado por partículas minerais 

e orgânicas. 

II - Os solos alóctones são aqueles formados logo acima da rocha de origem.  

III - A profundidade dos solos dependem do relevo e do clima local. 

IV - Quanto maior a quantidade de água, menor será o intemperismo, responsável pela 

formação dos solos, que serão mais rasos. 

4-Nas regiões Sul e Sudeste do Brasil temos um tipo de solo que é chamado de terra roxa. Este 

nome consiste em erro de tradução, pois os imigrantes italianos a chamavam de 'terra rossa', 

que em português significa 'terra vermelha', e não roxa. Sobre este tipo de solo, assinale a 

alternativa incorreta: 

(A)Os solos da terra roxa são originados da rocha basalto e apresentam muito minério de 

ferro. 

(B)A cor vermelha deste solo é produto da grande quantidade de minério de ferro encontrado 

neste solo. 

(C)Este solo é um dos mais férteis e produtivos do mundo, podendo ser plantada qualquer 

espécie vegetal para se ter garantia de produção. 

(D)Em alguns lugares em que este solo é encontrado, existe a necessidade de adubação para 

corrigir o esgotamento de sua fertilidade. 

(E)Este solo é utilizado principalmente para produção de café, soja, milho, trigo e cana-de-

açúcar. 

5-A mineração é uma atividade econômica muito importante, pois fornece recursos minerais 

para as indústrias. O Brasil é um país rico em recursos minerais e diversas áreas do seu 

território foram utilizadas para sua exploração. Dentre estas áreas está a Serra Pelada, que 

recebeu este nome pela retirada da vegetação para a extração do ouro na região. Sobre a 

Serra Pelada, analise as alternativas: 

I - Localizada no Pará, fornece grande quantidade de ouro até os dias atuais. 

II - Foi bastante explorada na década de 1980, o que resultou em grandes problemas 

ambientais na região. 

III - Por ter sido interrompida a exploração mineral neste local, os problemas ambientais que 

ocorreram no passado já foram recuperados pela própria natureza. 

IV - Atualmente é fiscalizada por órgãos governamentais. 



Estão corretas:_________________________________ 

6-As rochas e minerais também são considerados importantes recursos naturais, muitos são os 

produtos desenvolvidos a partir destes elementos, sobre esta utilização analise as afirmativas 

a seguir: 

 

I -  Minério é o nome dado aos minerais que não são economicamente viáveis para a 

exploração, devido à sua localização nas camadas mais profundas da superfície terrestre. 

II - As rochas são muito valorizadas, pois todas possuem minerais valiosos na sua composição. 

III - No Brasil a exploração mineral é uma atividade recente, porque somente nos dias atuais há 

a tecnologia que possibilita este tipo de atividade. 

IV - As jazidas são áreas relacionadas à exploração mineral. Nos dias atuais, devido aos avanços 

tecnológicos, as mudanças na paisagem e os impactos ambientais são nulos nestas áreas.  

 

Sobre as afirmações:_____________________________________________________ 

7-De acordo com a sua formação e o local onde se encontram, os solos apresentam diferentes 

características, como a profundidade, a textura, a fertilidade e a capacidade de infiltração da 

água. Sobre estas características, assinale a alternativa incorreta: 

(A)Os solos são considerados profundos quando apresentam mais de um metro de 

profundidade, e rasos quando têm menos de 50 centímetros. 

(B)A fertilidade do solo pode ser corrigida com nutrientes aplicados artificialmente, o que pode 

encarecer a produção agrícola. 

(C)A capacidade de infiltração de água é um importante fator para a classificação dos solos. 

(D)As áreas de relevo plano são mais propícias para o desenvolvimento da agricultura 

mecanizada. 

(E)Os solos humosos são os que apresentam materiais minerais, prevalecendo em quantidade 

sobre os materiais orgânicos no solo. 

8-A utilização racional e sustentável dos solos necessita do entendimento de suas 

características e das maneiras de utilizá-lo, diminuindo os impactos ambientais. Sobre os solos 

e suas formas de utilização, é correto afirmar que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

9-As áreas de ocorrência das rochas da formação geológica karst podem sofrer com os 

problemas geológicos, devido ao processo de corroção química pela água. Sobre as atividades 

e os cuidados que devem ser realizados nas áreas do karst, assinale as afirmativas verdadeiras: 

(A)Parte do planejamento para a ocupação das áreas do karst deve considerar as águas 

subterrâneas, pois a retirada destas águas pode facilitar os desabamentos. 

(B)As áreas de karst podem ocorrer em rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas. 

(C)As atividades humanas não podem evitar nem facilitar o desabamento nas áreas do karst. 

(D)As áreas de ocorrência do karst ocorrem sobre rochas como o mármore e o calcário. 

(E)A ocupação urbana sobre as rochas do karst intensificam a degradação, elevando o risco de 

desabamentos. 

10-Com o crescimento das cidades, áreas que antigamente eram preservadas começam a ser 

ocupadas, muitas vezes sem o planejamento necessário. Sobre a ocupação humana nas 

encostas temos como consequências: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Capítulo 14- A biosfera da Terra 

11-Sobre a composição da biosfera podemos afirmar que: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12-Sobre o bioma Floresta Boreal, temos como características: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13-Observe a imagem de um dos grandes biomas da Terra e analise as afirmativas: 

 



 
 

I - Todas as áreas desse bioma no mundo são caracterizadas pelas altas temperaturas. 

II - Os solos nesse bioma podem ocasionalmente ser férteis, e a falta de água constitui o 

motivo para o baixo crescimento dos vegetais. 

III - Pela dificuldade de fixação do ser humano nesse bioma, esses locais se encontram 

relativamente preservados. 

IV - A falta de umidade é o que define esse bioma, que pode ser quente ou frio. 

V - Esse bioma se localiza somente próximo à Linha do Equador, ou seja, em regiões de baixas 

latitudes. 

 

Estão corretas:________________________________________________________________ 

14-Dentre os biomas da Terra, temos um que apresenta, em média, baixas temperaturas e a 

existência de árvores coníferas; e seu solo, conhecido como permafrost, congela em grande 

parte do ano. Assinale a alternativa que indica o nome desse bioma.___________________ 

15-O bioma Floresta Temperada apresenta-se, considerando a sua extensão original, como um 

dos mais extensos do Hemisfério Norte. Sobre esse bioma, descreva suas características. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16-Os ambientes submarinos também abrigam biomas. As características naturais desses 

ambientes resultam em diferenciações dos seres vivos neles encontrados. Sobre os biomas 

marinhos, analise as afirmativas abaixo: 

I - Os biomas marinhos também sofrem alterações causadas pelos seres humanos. 

II - A caça às baleias, a pesca excessiva e o derramamento de petróleo não interferem muito na 

qualidade de vida dos seres vivos marítimos, devido à grande extensão dos oceanos. 

III - As regiões abissais são as mais preservadas dos mares. 

IV - Nas regiões abissais, os seres vivos apresentam altos níveis de fotossíntese. 



V - Parte do lixo lançado aos mares pode acumular-se em alguns pontos, em função das 

correntes marítimas. 

Estão corretas:_______________________________________________________________ 

17-Observe as características abaixo: 

Estão presentes nos hemisférios Norte e Sul 

Geralmente são utilizadas para a pecuária. 

Em alguns casos, o fogo ocorre por formas natutais, durante a estação seca, e auxilia na 

fertilização do solo. 

Apresentam nomes regionais, como pampas, na América do Sul; pradarias, na América do 

Norte; e estepes, na Europa e Ásia. 

O bioma referido é de ____________________________________________________ 

Estepes e pradarias 

18-A vegetação ligada à transição entre as áreas tropicais e as temperadas que é próxima dos 

litorais e que ocorre no Brasil com plantas como a erva-mate, a araucária e a catinga faz parte 

do bioma: 

(A)Vegetação Mediterrânea. 

(B)Floresta Pluvial. 

(C)Floresta Temperada. 

(D)Estepes. 

(E)Pradarias. 

19-As florestas tropicais destacam-se pela sua grande biodiversidade. Assinale a alternativa 

incorreta sobre esse bioma: 

(A)A grande quantidade de água nesse ambiente causa a lixiviação, que é o aumento de 

nutrientes no solo. 

(B)As florestas tropicais localizam-se entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, incluindo a 

região próxima à Linha do Equador.  

(C)Apesar da degradação desse bioma, ainda há grandes áreas cobertas pelas florestas 

tropicais no mundo. 

(D)Os grandes motivos para o desmatamento e a destruição das florestas tropicais são a 

urbanização, a produção agrícola, a exploração de madeira, a mineração e a geração de 

energia. 



(E)Apresentam espécies vegetais de diferentes portes, desde grandes árvores até plantas mais 

baixas. 

20-Os conceitos de bioma e de ecossistema, ambos diferentes entre si, são importantes para 

entendermos como a vida na Terra se desenvolve. Sobre biomas, ecossistemas e a diferença 

entre as suas definições, assinale as 3 afirmativas corretas. 

(A)Os biomas são regiões que apresentam um tipo de ambiente relativamente uniforme, como 

uma caverna, por exemplo. 

(B)Dentro de um bioma, podemos identificar vários tipos de ecossistemas. 

(C)Um lago e a relação entre os seres que nele vivem nele e o ambiente é um exemplo de 

ecossistema. 

(D)A relação entre os seres vivos (bióticos) e os não vivos (abióticos) determina o ecossistema. 

(E)Os biomas são ambientalmente importantes, mas não interferem na organização e no modo 

de vida das sociedades. 

 

 

 

 

 

GABARITO: 

1- Os recursos minerais,os solos e as rochas. 

2-C-E 

3-I-III 

4-C 

5-II-IV 

6-TODAS FALSAS 

7-E 

8- As matas ciliares evitam ou diminuem a chegada de solo erodido nos rios, diminuindo assim 

o assoreamento. 

As curvas de nível e os terraços são técnicas para diminuir a erosão, pois diminuem a 

velocidade da água na encosta. 

Nas encostas temos solos mais rasos, ou seja, mais sensíveis à ocupação pela agricultura. 



9-A-D-E 

10- O acúmulo de lixo nas encostas favorece o deslizamento, pois aumenta o peso exercido 

sobre a encosta. 

Os cortes realizados nas encostas para a construção de rodovias são sempre merecedores de 

atenção, devido à possibilidade de deslizamentos. 

11- A biosfera é composta pelos seres vivos e por suas relações com a litosfera, a hidrosfera e 

a atmosfera. 

12- Pode ser chamada também de taiga. 

São características de locais com baixas temperaturas 

13-II-III-IV 

14- Floresta Boreal 

15- Atualmente, apresenta-se em quantidade menor em área, devido à urbanização e à 

extração da madeira de suas árvores. 

As árvores de algumas espécies desse bioma perdem as folhas e, por essa razão, são chamadas 

de caducifólias. 

Os solos que compõem este bioma, recebem nutrientes das folhas que caem das árvores no 

período de outono, e que formam um 'tapete de folhas'. 

16-I-III-V 

17-ESTEPES E PRADARIAS 

18-B 

19-A 

20-B-C-D 


