
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Sandro Vieira - Turma: 3001 ( 3º 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 6 OBJETIVAS E 4 

DISCURSIVAS 

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

 
 Unidade 4 Geologia: estrutura e idade da 
Terra ( da pág. 14 à 17 ), Unidade 5 Geologia e 
relevo: Mundo e Brasil ( da pág. 18 à 21 ) e 
Unidade 6 Impactos socioambientais 
resultantes da dinâmica da litosfera ( da pág. 
22 à 24 ) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 20/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 24/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

Vieirasandro25@hotmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR ------------------------------------------------------------------ 
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Questão 1: As rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como 
seixos, cascalhos, areias, siltes e argilas, são carregados e depois depositados e, também, substâncias 
dissolvidas na água podem precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independentemente de suas 
características, podem ficar destacadas no relevo. 
 
O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de: 
 
A) magmatismo e fusão. 
B) vulcanismo e erupção. 
C) intemperismo e erosão. 
D) tectonismo e subducção. 
E) metamorfismo e recristalização. 
 
Questão 2: De repente, ouve-se uma explosão. Espanto! Num instante, todos estão na rua. Espetáculo 
alucinante, o topo do Vesúvio havia se partido em dois. Uma coluna de fogo escapa dali. Logo depois é a 
agitação. Em volta começa a desabar uma chuva de projéteis: pedras-pomes, lapíli e, às vezes, pedaços de 
rochas — fragmentos arrancados do topo da montanha e da tampa que obstruía a cratera. 
 
A destruição da cidade relatada no texto foi decorrente do seguinte fenômeno natural: 
 
A) Atuação de epirogênese recente. 
B) Emissão de material magmático. 
C) Rebaixamento da superfície terrestre. 
D) Decomposição de estruturas cristalinas. 
E) Metamorfismo de horizontes sedimentares. 
 
Questão 3: Considerando a teoria da tectônica de placas,  
 
DESCREVA o movimento entre as placas identificadas no 
mapa e APRESENTE UMA consequência desse 
movimento. Posteriormente, 
IDENTIFIQUE o tipo de borda e a feição indicada pela 
seta. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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Questão 4:  Considerando as 
informações acima e seus 
conhecimentos, sobre a temática,  
 
EXPLIQUE a ocorrência de terremotos 
de grande magnitude nas regiões 
citadas na tabela e APRESENTE UMA 
justificativa para os diferentes níveis de 
mortalidade registrados. 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 5: Um processo erosivo pode ser causado pela água das chuvas que escoa sobre uma superfície. 
Nas regiões tropicais, onde os totais pluviométricos são mais elevados que em outras regiões do planeta, 
o processo erosivo, associado ao desmatamento para a produção agrícola, tende a ser mais intenso, 
colocando em risco tal produção e as infraestruturas do território, como por exemplo, as rodovias. 
 
Com base no exposto e nos seus conhecimentos geomorfológicos, 
 
a. O QUE É UM processo erosivo? POR QUE o escoamento superficial pluvial ocorre nas encostas? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
b. IDENTIFIQUE e EXPLIQUE UM problema socioeconômico relacionado à erosão dos solos em áreas urbanas. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 6: [...] causado pela água das chuvas, tem abrangência em quase toda a superfície terrestre, em 
especial nas áreas com clima tropical, cujos totais pluviométricos são bem mais elevados do que em 
outras regiões do planeta. O processo tende a se acelerar à medida que mais terras são desmatadas, [...] 
uma vez que os solos ficam desprotegidos da cobertura vegetal e, consequentemente, as chuvas incidem 
direto sobre a superfície do terrenos. 
 
O texto descreve um processo que pode ser acelerado com 
 
A) a manutenção da vegetação. 
B) a construção de curvas de nível. 
C) o planejamento urbano e ambiental. 
D) a construção nas encostas de morros. 
E) o aumento da matéria orgânica do solo. 
 
Questão 7:  O assoalho dos oceanos e mares também tem um relevo 
específico que se forma por processos diversos. A dorsal oceânica do 
Atlântico, em destaque no cartograma apresentado, separa o continente 
americano dos continentes africano e europeu. 
A partir do cartograma ao lado,  
 
EXPLIQUE os dois processos geológicos formadores dessa feição do relevo 
atlântico. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
Questão 8: A questão está relacionada às paisagens adiante. 

 
 
Em vários pontos do litoral brasileiro aparecem costas altas como as representadas nas figuras. Sobre estas 
formas pode-se afirmar que: 
 
A) apresentam a mesma estrutura geológica cristalina, mas têm aspectos diferentes em função do grau de 
umidade do ar atmosférico. 
B) estão associadas às regiões serranas próximas ao litoral, como é o caso da Borborema no Nordeste e da Serra 
Geral no Sul. 
C) representam o resultado do constante trabalho de sedimentação das águas do mar em áreas próximas a 
estuários. 
D) se caracterizam pela ausência de ocupação humana, devido à excepcional violência das ondas e à forte 
amplitude das marés. 
E) constituem exemplos do trabalho de abrasão marinha e podem formar-se em diferentes tipos de estruturas 
geológicas. 
 
 
Questão 9: O relevo é o conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. Ele pode ser 
modificado por terremotos e movimentos tectônicos, pela erosão causada por processos naturais (água da chuva 
e ventos, entre outros fatores) e ainda pela interferência humana. O relevo também é diretamente afetado por 
outros aspectos ambientais, como o clima, os tipos de rocha e solo e a cobertura vegetal.   
 
O Relevo do Brasil: 
 
A) apresenta uma estrutura geológica exclusiva de escudos. 
B) foi afetado por inúmeras transgressões e regressões marinhas. 
C) transformou-se profundamente sob a ação dos movimentos orogenéticos modernos. 
D) apresenta predominantemente altitudes baixas, pois sua estrutura geológica é recente. 
E) apresenta uma estrutura geológica antiga e desgastada, com predomínio de planaltos. 
 
 
 
Questão 10: TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
As rochas, que podem ser divididas em três grandes grupos, estão em constante transformação, 
passando de um tipo a outro, em virtude das dinâmicas interna e externa da Terra. O chamado “Ciclo das 
Rochas” ilustra as diversas possibilidades de transformação de um tipo de rocha em outro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir do exame da figura, é correto afirmar que as letras X, Y e Z correspondem, respectivamente, a : 
 
A) metamórficas, sedimentares e ígneas.  
B) metamórficas, ígneas e sedimentares.  
C) sedimentares, metamórficas e ígneas.  
D) sedimentares, ígneas e metamórficas.  
E) ígneas, sedimentares e metamórficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


