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Avaliação de Geografia- 5º Ano  

1) Analise o gráfico. 

POPULAÇÃO BRASILEIRA EM 2010 

 
 

 

Segundo a leitura do gráfico, em 2010, 

a) (          ) 16 pessoas viviam no campo e 84 pessoas viviam na cidade. 

b) (          ) de cada 100 pessoas residentes no Brasil, 16 viviam no campo. 

c) (          ) 16 milhões de pessoas viviam no campo, e 84 milhões, na cidade. 

d) (          ) o Brasil tinha uma população total de 100 milhões de habitantes. 

 

 

 
2) Dentre as afirmativas seguintes, assinale as que apresentam situações de poluição. 

a) (    ) Os aterros sanitários que se localizam na periferia das grandes cidades. 
b) (       ) Os lixões a céu aberto que são encontrados em algumas regiões das cidades. 
c) (    ) O esgoto, sem tratamento, de muitas cidades que está sendo despejado nos 
rios. 
  
 
3)  Assinale qual dos produtos abaixo é considerado um dos maiores vilões do lixo, pois é 
muito utilizado nos dias atuais e demora de trinta a cem anos para se decompor.  
a) (          )  O papelão utilizado nas caixas dos produtos domésticos. 
b  (          ) Os restos de comida que são jogados nos lixos domésticos. 
c) (          )  As caixas de madeira utilizadas para transporte de produtos industriais 
pesados. 
d) (          )  O plástico, na forma de saco ou garrafa. 
 

 



A palavra “urbanização” pode ser usada com significados diversos.  

 

SENTIDO 1 

Quando falamos em urbanização de uma favela, estamos nos referindo a um 

processo de instalação em uma área de infraestrutura e serviços, como água 

encanada e iluminação pública. 

 

 

SENTIDO 2 

Quando falamos em urbanização da população de um país, estamos nos referindo 

ao crescimento da população urbana, aquela que mora em cidades, em relação 

ao total da população do país. 
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4) Assinale a alternativa em que a informação associa-se corretamente ao sentido 

de “urbanização” explicado pela reportagem. 

 

a) (        )Emprego na cafeicultura rouba trabalhador da laranja. Sentido 1. 

b) (        ) Empresa inicia obras de ampliação da rede de esgoto. Sentido 2. 

c) (        ) Bairro recebe duas novas praças e academia ao ar livre. Sentido 2. 

d) (        ) Baixa oferta de trabalho no campo faz trabalhador migrar. Sentido 1. 

 

 

 

5) Leia atentamente a frase do retângulo e assinale. 

 

A interferência do homem na natureza é indispensável para a continuidade do 

funcionamento da sociedade, mas por outro lado é preciso lembrar que a natureza e seus 

recursos são esgotáveis e que ela necessita de respeito e cuidados especiais. 

 
 

(            ) Errado                                (            ) Certo 
 
 
 
6) Processo pelo qual resíduos são deixados nos espaços natural e urbano, danificando a 

natureza, prejudicando os animais e a saúde das pessoas. 

a) (          ) erosão 
b) (          ) poluição 
c) (          ) desertificação 


