
 

 

EXERCÍCIOS ON LINE GEOGRAFIA 7º ANO  

Questão 1 

Com base na tabela e em seus conhecimentos, marque V (verdadeiro) ou F 
(falso) nas sentenças a seguir. 
 

Participação da população economicamente ativa por setor da economia (2009) 

Setor da economia 
Número de pessoas que trabalha em cada setor 
(%) 

Primário 17,0 

Secundário 22,1 

Terciário 60,9 

 
Fonte: IBGE. Pesquisa nacional por amostra de domicílio. Rio de Janeiro: IBGE, 
2009. 
 
(   ) A pequena participação da população economicamente ativa no setor 
primário indica que as atividades reunidas nesse setor são pouco importantes 
para o país. 
(   ) O extrativismo mineral, o vegetal e o animal fazem parte do setor primário da 
economia. 
(   ) A maior parte da população economicamente ativa do país trabalha em 
atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços. 
(   ) As atividades dos diferentes setores econômicos são independentes, ou 
seja, uma não depende da outra. 
(   ) Há mais pessoas trabalhando no setor primário do que no setor secundário. 

Questão 2 

Complete as lacunas com as palavras do boxe. 
  

interno     consumidores     atacado     produção      comércio      externo      consumo 

 
O ______________ é uma atividade econômica que consiste na compra e na 
venda de mercadorias entre pessoas, empresas e países, denominados 
_________________ e produtores. O comércio ______________ é a compra e 
a venda de mercadorias dentro de um país, podendo ser feito a varejo ou por 
______________. O comércio _____________ define-se como a compra e a 
venda de mercadorias entre países. Ele é fundamental, pois a troca de matérias-
primas e bens entre os países é necessária para manter o equilíbrio entre a 
________________ e o _______________. 



 

 

Questão 3 

Leia o texto e assinale a alternativa correta. 
  
“As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração 
autossustentável e à conservação dos recursos naturais renováveis, por 
populações tradicionais. Em tais áreas é possível materializar o desenvolvimento 
sustentável, equilibrando interesses ecológicos de conservação ambiental com 
interesses sociais de melhoria de vida das populações que ali habitam. (...)” 
 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama). Disponível em: <www.ibama.gov.br/resex/resex.htm>. Acesso em: 3 
abr. 2012. 
  
As reservas extrativistas: 
  
a) são um tipo de unidade de conservação de uso sustentável. 
b) são áreas cuja exploração autossustentável dos recursos naturais é proibida. 
c) são áreas em que os interesses econômicos se sobrepõem aos interesses 
ecológicos. 
d) são um tipo de unidade de conservação de proteção integral. 
e) são áreas bastante modificadas pela ação humana. 

Questão 4 

Sobre a economia dos países da Oceania, assinale a alternativa incorreta. 
  
a) Austrália e Nova Zelândia são os únicos países desenvolvidos cujos territórios 
estão localizados inteiramente no hemisfério Sul. 
 
b) Nas ilhas da Oceania, as populações vivem da agricultura, da pesca e do 
turismo propiciado pelo clima quente e pelas paisagens diversificadas. 
 
c) A maioria dos países da Oceania, com exceção da Austrália e da Nova 
Zelândia, tem economia frágil e são dependente de ajuda externa. 
 
d) Austrália e Nova Zelândia destacam-se na produção de ovinos e de lã. 
 
e) As características climáticas e geológicas dos países da Oceania explicam o 
baixo desenvolvimento econômico e social dessa região. 

 

 



 

 

Questão 5 

Sobre a agricultura orgânica, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas sentenças 
a seguir. 

(   ) Nesse tipo de cultivo o adubo é obtido por meio de um processo chamado 
compostagem. 
(   ) É o sistema de cultivo mais utilizado no Brasil e na maioria dos países 
subdesenvolvidos industrializados.  
(   ) Os produtos mais usados nesse tipo de agricultura são os agrotóxicos e os 
fertilizantes sintéticos. 
(   ) É um sistema que procura adotar técnicas menos agressivas à saúde do ser 
humano e ao meio ambiente.  
(   ) A adoção desse sistema tem como efeitos indesejados o risco de 
contaminação de rios e águas subterrâneas e a proliferação de pragas. 

Questão 6 

A respeito do comércio e da prestação de serviços, marque V (verdadeiro) ou F 
(falso) nas sentenças. 
 
(   ) Compõem o setor terciário e caracterizam-se por não produzir mercadorias 
ou produtos. 
 
(   ) São mais desenvolvidos e diversificados nas pequenas cidades. 
 
(   ) Ocorrem com a mesma densidade e diversidade nos países desenvolvidos e 
nos subdesenvolvidos. 
 
(   ) Absorvem uma parcela significativa da população economicamente ativa dos 
países desenvolvidos e emergentes, como o Brasil. 
 
(   ) Fazem parte de um setor da economia que tem crescido significativamente 
nas últimas décadas. 

 

 

 

 



 

 

Questão 7 

Com base em seus conhecimentos sobre os destinos dados ao lixo, associe as 
colunas. 
 

I. Lixões 
 
II. Aterros 
 
III. Incineração 
 
IV. 
Compostagem  
 
V. Reciclagem 

(   ) O lixo é depositado em camadas que são cobertas por terra e 
compactadas por tratores. O chorume é captado por um sistema 
de tubulações. 
 
(   ) O lixo orgânico é transformado em adubo e em gás metano, 
que é uma fonte de energia. 
 
(   ) O lixo é descartado sem os cuidados necessários, podendo 
poluir os rios e o lençol freático, além de haver o risco de 
explosões.  
 
(   ) O lixo inorgânico é separado, tratado e enviado para 
indústrias, onde são reaproveitados como matéria-prima.  
 
(   ) O lixo é transformado em cinzas com o uso de fornos que 
atingem temperaturas muito elevadas. Nesse processo reduz-se 
o volume de material descartado, mas aumenta-se o lançamento 
de partículas e gases poluentes na atmosfera. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência formada na segunda coluna. 
 
a) II, III, I, V, IV. 
b) I, IV, III, V, II. 
c) III, IV, I, II, V. 
d) II, IV, I, V, III. 
e) IV, III, I, V, II. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questão 8 

Observe o mapa.  
 

Planisfério: estrutura das exportações 

 
Fonte: FERREIRA, Graça Maria Lemos. Atlas geográfico: espaço mundial. 3. ed. 
São Paulo: Moderna, 2010. p. 51. 

 
Com base no mapa e em seus conhecimentos, marque V (verdadeiro) ou F 
(falso) nas sentenças a seguir. 
 
(   ) Os países mais ricos e desenvolvidos exportam produtos de maior valor. 
 
(   ) A maioria dos países subdesenvolvidos destaca-se na exportação de 
produtos manufaturados, mais valorizados economicamente. 
 
(   ) A estrutura das exportações do Brasil é igual à dos Estados Unidos. 
 
(   ) As exportações da maioria dos países do continente africano e da América 
do Sul baseiam-se em produtos agrícolas, minérios e alguns produtos 
industrializados que requerem baixa tecnologia no processo de produção. 
 
(   ) O Brasil é o único país do continente americano que exporta produtos 
industrializados. 

 

 



 

 

Questão 9 

Para que o saldo da balança comercial de um país seja positivo é necessário 
que: 
 
a) o país não exporte. 
b) o país desenvolva apenas o comércio interno.  
c) o país exporte mais que importe. 
d) o país não participe do comércio internacional. 
e) o país importe mais que exporte. 

Questão 10 

Sobre a atividade industrial da Região Sul, marque V (verdadeiro) ou F (falso) 
nas sentenças a seguir. 
 
(   ) Apresenta um parque industrial pouco desenvolvido e pouco diversificado. 
 
(   ) A região abriga uma expressiva concentração de indústrias de bebidas, 
principalmente vinícolas. 
 
(   ) A proximidade com o mercado consumidor do Sudeste contribuiu para o 
desenvolvimento industrial da região. 
 
(   ) A região é hoje a segunda mais industrializada do país. 
 
(   ) Apenas o estado de Santa Catarina apresenta um setor industrial 
desenvolvido. 

 

 


