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1. De acordo com o último Censo, quase 30 milhões de brasileiros vivem na zona rural. Dê exemplos de tipos
de trabalho exercidos no campo.
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2. Hoje em dia, a maioria dos brasileiros vive em um ambiente semelhante ao retratado na imagem. Que
tipos de trabalho esses brasileiros exercem?
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3. O assoreamento é um fenômeno que ocorre em rios que sofrem processos erosivos causados pelo homem
ou pela natureza. Os principais causadores são as chuvas, o vento, as mudanças químicas, as alterações
na disposição do solo e das rochas e o acúmulo de lixo e de grandes quantidades de entulho e detritos,
que, na falta das matas ciliares, acabam indo parar no fundo do rio.
[...]

Disponível em: <www.cbhsaofrancisco.org.br/noticias/natureza_blog/assoreamento-o-que-e-os-principais-causadores-e-suasconsequencias/>. Acesso em: 2 dez. 2019.

Como o desmatamento contribui para o processo descrito no texto? Quais são os efeitos desse processo?

4. Observe a imagem a seguir.

Desenhe o que se pede para completar a cena a seguir.
A) A rosa dos ventos ao lado da cena.
B) Um ○ (círculo) seguindo para o norte, na estrada mais ao leste, representando um carro.
C) Um (quadrado) seguindo para o sul, na estrada a oeste, representando um ônibus.
D) Um + (sinal de adição) sobre a montanha mais ao sul, representando um pássaro.
E) Um X (xis) ao lado da casa mais a oeste, representando uma pessoa.
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5. Evandro é um carteiro iniciante e ainda se atrapalha para encontrar algumas ruas e escolher o melhor
caminho para entregar mais depressa toda a correspondência.

Ajude Evandro a avançar ou a recuar pelas ruas da cidade. Desenhe a sua trajetória e uma rosa dos
ventos, de acordo com as orientações:
• partindo do ponto inicial, caminhe oito casas para o leste;
• caminhe três casas para o norte;
• ande quatro casas para o oeste;
• ande duas casas para o norte;
• caminhe cinco casas para o leste.
6. A) Grande parte dos produtos comercializados nos supermercados das cidades passou por algum processo
de industrialização. Dê três exemplos desses produtos.

B) As matérias-primas que abastecem as indústrias podem vir de onde e por meio de quem?
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7. Observe a imagem a seguir.

A) Qual tipo de atividade econômica está sendo representada?

B) Esse tipo de atividade ocorre apenas na cidade? Justifique sua resposta.

8. Você sabe que muito do que consumimos na cidade tem sua origem no campo. No caça-palavras a seguir,
procure o nome de oito produtos industrializados e destaque-os.
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9. Observe com atenção a imagem de uma
cidade da Itália.
A paisagem da figura é rural ou urbana?
Como você descreveria essa cidade quanto
à população e às construções?

10. Leia os trechos a seguir.

TEXTO I

Alimento saudável, sem agrotóxicos e com garantia de qualidade. São produtos frescos, cultivados em
hortas, indo direto para a mesa das famílias brasileiras. Essa é a ideia de agricultores familiares da região
de Campo Grande (MS), que, preocupados com a saúde da população, investiram em agricultura orgânica
e aumentaram suas produções, graças a incentivos de programas do Governo Federal, executados pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead).
Disponível em: <www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1032137/>. Acesso em: 1º jan. 19.

TEXTO II
Os agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas ou agroquímicos, são substâncias químicas sintéticas
utilizadas para matar pragas, insetos, bactérias, fungos e outras plantas.
O uso desses produtos na agricultura se torna muito importante visto que impedem danos nas plantações.
Porém, é importante destacar que eles são tóxicos e venenosos [...].
A principal vantagem do uso desses produtos é o controle de doenças e pragas. Dessa forma, o resultado
apresentado é a colaboração com o aumento da produtividade dos produtos cultivados.
Em relação às desvantagens, os agrotóxicos causam o desequilíbrio ambiental e, ainda, o desenvolvimento
de diversas doenças em seres humanos.

Disponível em: <www.todamateria.com.br/agrotoxicos/>. Acesso em: 9 jan. 2019.

Quais os riscos dos agrotóxicos? Como os alimentos orgânicos podem contribuir em relação a esses
riscos?
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