
 

1.[_____].Desde sua origem, os seres humanos transformam os recursos naturais em bens ou objetos que 
atendem suas necessidades diárias de sobrevivência. Ao pensar sobre esse processo e a evolução das 
técnicas e tecnologias que ocorreu na história humana, a indústria nos últimos séculos, vem desempenhando 
papel importante na produção de bens para suprir a necessidade da população. 
 

Pensado nisso, assinale a alternativa que corresponde à conceito de indústria: 
 

a) É o espaço construído, que transforma a matéria-prima, por meio de máquinas e com a divisão do trabalho, 
em produtos destinados para o consumo. 
b) É a atividade que consiste na utilização do solo para o plantio e cultivo de plantas úteis ao homem.  
c) É a atividade que consistem retirar da natureza recursos aproveitáveis pelo homem. 
d) É a atividade das trocas, ou seja, da compra e venda de produtos.   
 

2.[_____]. A indústria de bens de consumo fabrica produtos que são consumidos pela população em geral, 
sendo ramificada em três seguimentos. Que são: 
 
a) Indústria de bens de consumo primário, secundário e terciário. 
b) Indústria de bens de consumo permanentes, intermediários e não permanentes. 
c) Indústria de bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis. 
d) Indústria de bens de consumo palpáveis, semipalpáveis e nãopalpáveis. 
 
3.[_____]. Em relação à questão anterior, explique sobre os três tipos de indústrias de bens de consumo. Cite 
exemplos. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4.[_____].Uma indústria, quando instalada em algum lugar, ela tem como característica modificar a paisagem 
do local, atraindo vários tipos de estabelecimento e pessoas. Pensando nesta característica da indústria no 

espaço geográfico, escreva um exemplo de como a instalação de uma indústria pode mudar uma paisagem. 
________________________________________________________________________________

5.[_____].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe as imagens: 

A partir da observação das charges e da ideia sobre mercado consumidor. Escreva sobre como o consumo 

exagerado pode afetar o meio ambiente. 

__________________________________________________________________________ 

 

6.[_____]. Complete as lacunas e assinale a alternativa correta: 



 

“____________________ é um elemento ou composto químico encontrado espontaneamente na natureza. 

São substâncias geralmente sólidas, originadas de processos naturais e ___________________. Podem ser 

classificados em dois grandes grupos: os ________________________________ e os 

_______________________________. 

 

As sequências das palavras são respectivamente: 

a) Litosfera; orgânicos; crostas; minérios. 

b) Água; inorgânicos; gasosos; líquidos. 

c) Minerais; inorgânicos; metálicos; não metálicos. 

d) Rochas; orgânicos; endógenos; exógenos.  

 

7.[_____].Observe a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fósseis, a exemplo da imagem, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, 

em virtude de suas características de formação. Os tipos de rochas que permitem a fossilização são: 

a) As metamórficas, pois o metamorfismo dos solos permite a conservação da estrutura dos elementos 

orgânicos; 

b) As sedimentares, pois o transporte de sedimentos pelos agentes exógenos permite o soterramento dos 

restos orgânicos, iniciando assim o processo de fossilização.  

c) As magmáticas, pois apenas em condições elevadas de pressão interna, causadas pelo “afundamento” dos 

fósseis ao longo de milhares de anos, é possível a sua formação. 

d) As ígneas, pois elas são o único tipo de rocha que apresenta uma estrutura maleável para a formação de 

fósseis. 

 

8.[_____]. O processo de transformação das rochas preexistentes formou as chamadas Rochas 

Metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que: 

 

a) acontece próximo à crosta terrestre. 

b) é oriundo exclusivamente de regiões oceânicas 



c) ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas 

d) só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas 

 

 

9. Observe as imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas as imagens representam o processo de intemperismo. Ao observá-las responda as seguintes 

questões: 

 

a)[_____]. Qual a diferença entre intemperismo e erosão? 

_____________________________________________________________________________ 

 

b)[_____].Explique o que é intemperismo físico e químico. 

_____________________________________________________________________________ 

 


