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 Cascadura

 Mananciais

 Méier
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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.
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Instruções
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AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À
PARTE COM ESTA EM ANEXO.

1) As imagens abaixo ilustram duas paisagens distintas. Desse modo, explique o que são “paisagem cultural”
e “paisagem natural”. Classifique as imagens abaixo a partir desses dois tipos de paisagens.
(A)
(B)

2) “Categoria amplamente utilizada no âmbito da política, esse conceito é comumente entendido como uma
área delimitada por fronteiras e está relacionado com uma configuração de poder.”
O fragmento de texto acima faz referência a um conceito da geografia. Aponte qual conceito está sendo
referenciado? Cite um exemplo.
3) Explique o que é técnica e como ela pode interferir no espaço.
4) O local onde você mora possivelmente passou por inúmeras transformações no espaço. Descreva duas
transformações notadas por você.

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
5) Observe as imagens abaixo e responda ao que se pede.

As imagens acima fazem referência a um método tradicional de orientação geográfica. Indique que tipo
de orientação geográfica é apresentação acima e como a mesma funciona.
6) Ainda é 31 de dezembro no Brasil quando a televisão noticia a chegada do ano Novo em diferentes
países. Entre os países que comemoram a chegada do Ano Novo antes do Brasil, encontram-se a
Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Por que esses países comemoram o ano novo antes do Brasil?
7) A imagem abaixo é uma rosa dos ventos. A utilização de rosas dos ventos é extremamente comum em
todos os sistemas de navegação antigos e atuais. Seu desenho em forma de estrela tem a finalidade
única de facilitar a visualização com o balanço da embarcação.

Complete a rosa dos ventos acima com os pontos cardeais e colaterais.
8) Explique como são formadas as estações do ano.
9) Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de
_______________, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se uma hora. Assim,
cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um __________________.
10) Gabriel mora no Rio de Janeiro e viajará para Nova York nas férias de dezembro. Sabendo que o Brasil
fica no hemisfério sul e os EUA no hemisfério norte. Que estação do ano Gabriel encontrará durante a
sua estadia em Nova York?
11) Quais são os principais paralelos?

-2-

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
12) Os mapas abaixo possuem escalas diferentes. Identifique-os a partir de escala grande e escala
pequena.

13) Diferencie Tempo Geológico de Tempo Histórico.
14) Nomeie cada camada da Terra conforme a numeração.

1. ________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
15) As imagens abaixo representam os movimentos efetuados pelas placas tectônicas. Identifique cada tipo
de movimento abaixo.

16) Observe com atenção o esquema abaixo:

a) Qual das camadas apareceu como consequência da ação dos ventos, chuva e variações de
temperatura? Como é conhecida?
b) Como se chamam as camadas B e C?
17) Cite dois exemplos de agentes externos do relevo.
18) Desenhe no quadro abaixo um esquema eu represente o ciclo da água.
(não se esqueça de nomear as fases do ciclo)

19) O que são rios e lagos?
20) Explique porque não existem montanhas no Brasil.
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