
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Geografia  -  Turma: 801  -  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, 2 e 3. 

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: Assinale, a seguir, a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço 
geográfico: 
a)  Compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres. 
b)  Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima, o relevo e a 

vegetação. 
c)  É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas 

sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. 
d)  É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente imediatamente 

próximo. 
e)  É o “palco” das práticas sociais, caracterizando-se por ser um receptáculo das ações 

antrópicas. 
 
Questão 2: A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso 
conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma 
adequada. Pensando por esse prisma, observe o conceito a seguir: 
“É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de 
instituições públicas que administra um território, procurando atender os anseios e interesses 
de sua população.” 
A que conceito refere-se a afirmação acima? 
a) País 
b) Nação 
c) Estado 
d) Governo 
e) Território 
 
Questão 3: A respeito do conceito de território, é correto afirmar que: 
I) Ao nos referirmos ao território brasileiro, referimo-nos ao espaço soberano reconhecido 
internacionalmente. 
II) Os limites do território podem ser bem definidos ou não muito claros. As fronteiras podem 
variar de acordo com o espaço em análise. 
III) Na Geografia, há um consenso exato sobre o que seja o conceito básico de território. Esse 
conceito é único para todas as análises espaciais, sociais e territoriais. 
IV) É possível entender o conceito de território como sendo o espaço geográfico apropriado e 
delimitado por relações de soberania e poder. 
Estão corretas as alternativas: 
a) I, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) I e III. 
d) Todas as alternativas. 
e) Apenas a alternativa IV. 
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Questão 4: “Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e 
de ligação entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de 
culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros.” Esse fragmento explica um conceito 
importante da análise espacial. Que conceito é esse?  
a) Estado  
b) povo  
c) território  
d) nação  
e) país 
 
Questão 5- Associe cada um dos termos aos seus respectivos conceitos. (A) Estado (B) Nação 
(C) Território (D) País  
(    )  Território politicamente delimitado por fronteiras, com unidade político-administrativa, em 

geral, habitado por uma comunidade com história própria. Possui um Estado constituído 
e uma Constituição.  

(    )  Base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. Pode ser delimitado por 
fronteiras naturais ou artificiais; é formado pelo solo continental e insular, o subsolo, o 
espaço aéreo e o território marítimo.  

(    )  Coletivo humano que possui características comuns, como a língua e a religião. Seus 
membros estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. 

(    )  Ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Dele fazem 
parte o poder Legislativo, o poder Executivo e o poder Judiciário.país, nação, território e 
Estado 

 
 
Questão 6: Diga, com suas palavras, quais são as principais características demográficas da 
América. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Questão 7: Explique, com suas palavras, quais são as principais características demográficas 
da África 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 8: Migração é o deslocamento de um indivíduo ou de parte da população de um lugar 
para outro. Quais são os fatores que influenciam esta prática?   
a) Economia. 
b) Política. 
c) Ambiental. 
d) Religioso. 
e) Todas as alternativas. 
 
Questão 9: A migração pode ser definida como: 
a) A entrada de migrantes em um determinado país. 
b) A saída de migrantes de um determinado país para outro. 
c) O deslocamento populacional pelo território de um país. 
d) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o 
crescimento populacional. 
e) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. 
 
 
 
 



 
 
Questão 10: PUC-RIO. 
  
 
 
 
 
 
As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como as apresentadas acima, 
expressam o trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção que NÃO 
inclui um aspecto desse quadro. 
a) A baixa expectativa de vida de grande parte da população. 
b) O número significativo de africanos contaminados com a AIDS. 
c) Os conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas. 
d) As guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas europeias. 
e) O contingente de africanos fora de seus países de origem, em busca de trabalho. 

"O continente condenado” 
“África em chamas" 


