
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Sandro Vieira ( Geografia ) Turmas: 1001 e 1002 ( 1º ANO - Ensino Médio ) 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA Geografia ( Prof: Sandro Vieira ) 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 7 OBJETIVAS E 3 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 Unidade 1 Movimentos da Terra da pág. 12 à 
16 ( Livro 1 ) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 18/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 22/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

vieirasandro25@hotmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR  
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Questão 1:  
Identifique e relacione as figuras I, II e III às estações do ano no Hemisfério Sul.Explique as variações do período 
de iluminação para as cidades de São Paulo e Belém, relacionando-as com o "horário de verão". 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 2: Podemos também perceber as 
transformações na paisagem, através das 
mudanças climáticas, como as estações ao logo 
do ano. Leia a história em quadrinhos abaixo para 
responder as perguntas: 
 
Em qual estação do ano se encontra a cidade de 
Paris? E cidade do Rio de Janeiro ?Por que as 
duas cidades estão em diferentes estações do 
ano?  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Trabalho Avaliativo – Geografia- Professor(a): Sandro 

Vieira 

 
Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

1º Ano - Ensino Médio 



 
 
Questão 3: Observe as fotografias abaixo que mostram o mesmo parque. 

 
Em qual hemisfério está localizado este parque? Como você chegou a esta conclusão ?Qual é o movimento 
terrestre responsável pelas mudanças percebidas na paisagem das fotos acima e quanto tempo ele dura? Qual é 
a estação seguinte da foto I? E da foto II? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 4: Durante uma translação, a terra se encontra em posições diferentes em relação ao sol, veja a 
ilustração: 
Agora assinale a afirmação CORRETA sobre os números 4 e 2: 
 
A) Face a forma geóidal da terra, conclui-se que nas áreas equatoriais (baixas latitudes) não há desigualdade de 
duração entre dias e noites (verão e inverno) e as áreas dos pólos é onde pode ser sentida as maiores diferenças. 
B) Posição 4: solstício de inverno no Hemisfério Sul e vai de 21 de dezembro a 21 de março. 
C) Posição 2: solstício de verão no Hemisfério Sul e vai de 21 de junho a 23 de setembro. 
D) Posição 2: solstício de inverno no Hemisfério Norte e vai de 21 de junho a 23 de setembro, dias longos e noites 
curtas. 
E) Posição 4: está ocorrendo um momento de equinócio outono que ocorre em 21 de agosto. 
 
Questão 5: Observe as cidades A e B e suas posições geográficas em 
relação ao círculo de iluminação solar, a partir da dinâmica de um 
movimento terrestre. 
 
Considerando as informações acimas, é correto afirmar que: 
 
A) o movimento terrestre acima é o de translação. 
B) as cidades A e B estão em meridianos diferentes. 
C) na cidade B já é dia, diferentemente da cidade A. 
D) a cidade A já recebe os raios solares, indicando que é dia. 
E) as cidades A e B estão no mesmo meridiano, mas a cidade B já 
recebe os raios solares, indicando que é dia. 
 
Questão 6: Observe a imagem. 
 
Sobre o movimento de rotação, podemos afirmar que: 
A) Ocorre de oeste para leste e é responsável pela formação dos dias e noites. 
B) Ocorre de leste para oeste e tem duração de aproximadamente 24 horas. 
C) Ocorre no sentido anti-horário e tem duração de 365 dias. 
D) Ocorre em um único sentido, formando as estações do ano. 
E) Ocorre de oeste para leste, formando as estações do ano. 
 
 
Questão 7) O planeta Terra está em movimento no espaço. Dois destes movimentos 
chamam-se translação e rotação. Assinale a alternativa correta sobre estes movimentos. 
 
A) O movimento de translação é realizado pela Terra a cada 24 horas. 
B) O movimento de rotação é responsável pelos dias e noites no planeta, além dos diferentes horários da Terra. 
C) O movimento de rotação é responsável pelas estações climáticas anuais.  
D) No movimento de translação, a órbita traçada pela Terra ao redor do sol é perfeitamente circular. 
E) O movimento de translação é o responsável pela diferença entre horários em diferentes locais do planeta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Questão 8: O bloco superior abaixo apresenta os movimentos de rotação e translação, responsáveis por diversos 
fenômenos; o inferior, alguns desses fenômenos. 
 
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 
 

1- Rotação 
2- Translação 

 
(   ) Afélio e Periélio 
(   ) Desvios dos ventos 
(   ) Movimento aparente do Sol 
(   ) Estações do ano 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

A) 2 – 1 – 1 – 2. 
B) 1 – 2 – 1 – 2. 
C) 1 – 2 – 2 – 1. 
D) 2 – 2 – 1 – 1. 
E) 1 – 1 – 2 – 2. 
 
Questão 9: "A translação ou órbita da Terra ao redor do Sol constitui a causa da existência das estações 
do ano em nosso planeta” 
Esta afirmação está:  
 
A) incompleta, pois a inclinação do eixo terrestre explica a desigualdade de insolação.    
B) correta, pois à medida que a Terra completa sua órbita a posição do Sol se modifica.    
C) incorreta, já que o movimento de rotação da Terra influencia a altura do Sol no céu.    
D) incompleta, uma vez que a rotação dos equinócios vai determinar se é verão ou inverno.    
E) incorreta, porque é a distância que a Terra está do Sol que vai determinar as estações. 
 
Questão 10: 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.  
 
 Este fato se deve 
 
A) à inclinação do eixo terrestre. 
B) ao movimento de rotação terrestre. 
C) ao movimento de translação terrestre. 
D) à maior proximidade do sol no verão. 
E) à diferença de latitude entre esses países e o Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


