
 

 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Geografia - 6º ano - Turmas: 601 / 602 - Professor Jônatas 

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 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

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

 
 Unidades 1 e 2. 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 21/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 25/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorjonatasarraes@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR ----------------------------------------------------------------- 
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Questão 1: “Esta categoria pode ser definida como o espaço percebido, ou seja, uma 
determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu 
conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa 
possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa.” 

PENA, Rodolfo F. Alves. "Categorias da Geografia"; Brasil Escola. 

A que categoria geográfica se refere o fragmento acima? 

a) região 

b) território 

c) paisagem cultural 

d) lugar 

e) espaço geográfico 
 

Questão 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. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma 
relação hierárquica estabelece-se. 

A que categoria geográfica se refere a definição acima? 

a) paisagem 

b) lugar 

c) espaço geográfico 

d) região 

e) território 
 

Questão 3: Consideramos este conceito como uma área que é conhecida justamente por conta 

de suas características que as difere das áreas ao seu redor, possui um conjunto específico de 

elementos que as diferenciam das demais. A que categoria geográfica se refere a definição 

acima? 

a) paisagem 

b) lugar 

c) espaço geográfico 

d) região 

e) território 
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Questão 4: Enumere a segunda coluna a partir da primeira com base nos conceitos de 
paisagem natural e paisagem cultural: 

Coluna 01 

(1) Paisagem Natural 

(2) Paisagem Cultural 

 

Questão 5: Tudo aquilo que está ao alcance de nossa visão, tudo o que podemos observar, 
tudo o que é perceptível.  

Nesta definição estamos falando de qual conceito geográfico?  

a) paisagem 

b) lugar 

c) espaço geográfico 

d) região 

e) território 

 
 
Questão 6: Diga com suas palavras o que significa espaço geográfico: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Questão 7: O que é e para que serve um mapa? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Questão 8: “Os ________________, também chamados de zonas horárias, são cada um dos 

24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo ao outro do globo terrestre. A finalidade 

dessa divisão é de padronizar o cálculo de tempo em todo o planeta Terra.“ 

Neste texto falamos especificamente sobre:  

a) lugares 

b) fusos horários 

c) espaços geográficos 

d) mapas 

e) territórios 
 

 

 

Coluna 02 

(   ) Estádio de futebol 

(   ) A rua de uma cidade industrializada 

(   ) Floresta não ocupada pelo homem 

 



 

Questão 9: Em um mapa, a distância entre dois pontos é de 4 cm (quatro centímetros) e a 

distância real é de 4 km (quatro quilômetros). Esse mapa está representado na seguinte escala 

numérica: 

a) 1:100. 

b) 1:1.000. 

c) 1:10.000. 

d) 1:100.000. 

e) 1:1.000.000. 

 

Questão 10: “Escala Geográfica é o que determina o quanto você precisou diminuir um mapa 
ou aumentar pra poder caber em uma folha.” 

Existem dois tipos de escala cartográfica, quais são?  

a) Escala numérica e escala gráfica 

b) Escala numérica e escala geométrica  

c) Escala geométrica e escala gráfica  

d) Escala gráfica e escala cartográfica  

e) Escala cartográfica e escala temática.  


