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Geografia 
 

Conteúdos do 6º Ano – 3º/4º Bimestre 2022 – Trabalho de Dependência 
 

 
 
 

        Valor Total 10,0 pontos 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

QUESTÃO NO.1 
Qual planeta é conhecido por ser rodeado de anéis e ser classificado como um planeta gasoso ou Joviano?  

 

QUESTÃO NO.2 
Defina o que é o Ciclo das Rochas. 

 
QUESTÃO NO.3 

Além de Plutão, cite o nome de outro planeta-anão. 

 
QUESTÃO NO.4 

Defina o que é o tempo geológico. 
 

QUESTÃO NO.5 
Além da Terra, quais outros planetas orbitam o sistema solar? 

 

QUESTÃO NO.6 
Como as Galáxias são formadas? 

 
QUESTÃO NO.7 

O que são Planaltos? 

 
QUESTÃO NO.8 

O que foi o Big Bang? 
 

QUESTÃO NO.9 

Qual é o astro mais próximo da Terra? 
 

QUESTÃO NO.10 
O vulcanismo resulta das características relacionadas a elevadas pressões e temperaturas existentes em áreas 

subsuperficiais da crosta terrestre. Explique com suas palavras esse processo. 
 

QUESTÃO NO.11 

Qual foi a primeira fonte de energia utilizada na Revolução Industrial? 
 

QUESTÃO NO.12 
Com suas palavras, aponte uma característica de cada Revolução Industrial. 

 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 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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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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QUESTÃO NO.13 
O que é o Efeito estufa? Quais são as suas consequências? 

 

QUESTÃO NO.14 
Por que ocorre a Chuva Acida?  

 
QUESTÃO NO.15 

Com suas palavras, aponte uma característica de cada Revolução Industrial. 
 

QUESTÃO NO.16 

Quais as principais características do Fordismo? 
 

QUESTÃO NO.17 
A energia eólica é uma das fontes de energia que mais crescem no Brasil. Qual região brasileira tem se destacado 

na produção de energia eólica no país? 

 
QUESTÃO NO.18 

Qual é a fonte de energia mais consumida na matriz energética mundial e brasileira?  
 

QUESTÃO NO.19 
Porque a utilização do gás natural para a produção de energia térmica apresenta a vantagem da combustão mais 

limpa se comparada ao uso do carvão mineral?  

 
QUESTÃO NO.20 

Qual foi o pais pioneiro na implementação da Revolução Industrial? Quais fatores propiciaram o pioneirismo das 
atividades industriais?   

 

 
 


