
SUGESTÕES DE PERGUNTAS PARA SEREM 
COLOCADAS NO JOGO PLICKERS. 

 
 

- Para facilitar o trabalho, o enunciado pode ser printado no site do Plickers. 
- Neste documento há sugestões de perguntas, alternativas e a resposta correta. 
- Caso o professor deseje fazer outras perguntas, não há problema. 

 
 
Pergunta 1  
Para os povos ribeirinhos, a água: 

a) é de extrema importância,  e por conta disso, não é utilizada de forma 
sustentável, pois há grande necessidade de utilizá-la 

b) é importante pois eles vivem da água e precisam dela para realizar suas 
atividades cotidianas. 

c) é um elemento da natureza que está perdendo a sua importância, devido à 
poluição. 

d) é um elemento essencial, mas que vem sendo substituído por outros elementos. 
 
Pergunta 2 
Observe a imagem abaixo: 

 
População ribeirinha no Pará (foto de Alfonso Cruz, Agência Brasil. Uso livre) 

 
Com base na imagem, pode-se dizer que as construções dos ribeirinhos: 

a) são sempre seguras, pois todas as cheias dos rios são controladas, fazendo com 
que as palafitas tenham a altura exata para evitar inundações. 

b) são simples e construídas desta forma devido às características culturais dos 
ribeirinhos e sua não adequação a casas convencionais. 

c) são construídas acima do nível dos rios para que quando eles subam devido às                           
chuvas, não haja problemas de inundação das casas.  

d) todas as palafitas, assim como as casas das áreas urbanas, possuem acesso a 
saneamento básico e energia elétrica. 



Pergunta 3 
As comunidades ribeirinhas estão localizadas, em sua grande maioria, na região Norte, 
principalmente na Amazônia. Assinale a alternativa que justifica a frase: 

a) estão localizadas na Amazônia pois é a maior floresta do mundo. 
b) estão localizadas na Amazônia pois é a região com menos cidades no Brasil. 
c) estão localizadas na Amazônia porque é mais fácil a subsistência com a floresta 
d) estão localizadas na Amazônia pois contém a maior quantidade de rios do Brasil. 

 
Pergunta 4 
Por que é importante preservar a paisagem ribeirinha? 

a) pois é necessário manter sua cultura e sobrevivência. 
b) porque com a preservação se garante peixes para o consumo do brasileiro. 
c) pois eles não conseguem se adaptar a outras paisagens. 
d) porque é a única maneira de preservar os rios brasileiros.  


