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5º Geografia 1 4 

1. Leia o texto a seguir. (p.140) 
 

 
 
 A partir da leitura do texto, identifique os problemas estruturais, que poderiam acentuar as 

enchentes. 
 
 I – Despejo desordenado de lixo urbano. 
 II – Impermeabilização do solo urbano. 
 III – Ampliação de áreas verdes. 
 IV – Crescimento de cidades junto aos rios. 
 
 Assinale a alternativa que indica todos os reais problemas estruturais apresentados, que 

acentuam as enchentes das grandes cidades. 
 ( A ) I, III e IV 
 ( B ) I, II e III 
 ( C ) II, III e IV 
 ( D ) I, II e IV 
 
2. Com base na charge a seguir, responda às perguntas. (p. 136) 
 

 
                                                                      
 a) Qual é o direito ofertado ao cidadão brasileiro que não está sendo respeitado na cena 

analisada? 
  ________________________________________________________________________ 
 
 b) Descreva a cena apresentada, explicando as condições sociais vivenciadas pelas 

pessoas que aparecem na imagem. 
  ________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________ 
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 c) Registre uma causa que possa explicar os motivos pelos quais os personagens da cena se 
encontram na situação social observada. 

  ________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
 
3. A desigualdade social acontece quando, em um mesmo território, uma parte da população 

possui uma renda ou condição financeira muito elevada enquanto outra parte da população 
não possui a renda necessária para cumprir suas necessidades básicas. 

 
 • Quais são essas necessidades básicas? (p.136) 

  ________________________________________________________________________ 
 
4. Que nome se dá a todo dinheiro que as pessoas ganham por um trabalho realizado pela 

prestação de um serviço ou venda de algo? (p. 136) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
5. No Brasil, há muitas pessoas analfabetas. Explique o termo analfabeto. (p. 136) 
 ___________________________________________________________________________ 
 
6. Em locais onde não há saneamento básico, tendem a apresentar maiores índices de doenças. 
 
 • Explique o que é saneamento básico. (p. 138) 
  ________________________________________________________________________ 
 
 • Escreva o nome de uma dessas doenças. (p.139) 
  ________________________________________________________________________ 
 
7. Quais são as doenças que o saneamento básico previne? (p. 139) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
8. Diferencie alto índice de desenvolvimento humano de baixo índice de desenvolvimento 

humano. (p.144) 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
9. O índice de desenvolvimento humano, o IDH, é um dado usado para analisar a qualidade de 

vida de uma população. Veja alguns dados do IDH do estado do Rio de Janeiro a seguir e 
responda às questões. (p.145) 

 

Posição Município IDH-M 

1 Niterói 0,837 

2 Rio de Janeiro 0,799 

3 Rio das Ostras 0,773 

4 Volta Redonda 0,771 
 

 a) Quais são os critérios usados pelo IDH? 
  ________________________________________________________________________ 
 
 b) Qual município da cidade do Rio de Janeiro possui maior IDH?  
  ________________________________________________________________________ 
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 Veja o gráfico a seguir e responda às questões. (p. 146) 
 
 

 
 
 
 a) Qual é o título do gráfico? 
  ________________________________________________________________________ 
 
 b) Qual é a porcentagem de analfabetos no Brasil? _________________________________ 
 
 c) Quais regiões brasileiras possuem maior e menor taxa de analbetismo? 
  ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


