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Turmas: 1001 e 1002 

 
Geografia - Professor: Sandro 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Unidades 4 e 5 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

vieirasandro25@hotmail.com  

(OBS: Somente neste e-mail será aceito o trabalho) 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 

mailto:vieirasandro25@hotmail.com
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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: As estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, sejam nas 
áreas rurais como nas urbanas. 
 
Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir. 
 
I. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas, 
com destaque para os locais adequados à construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, 
traçado de rodovias, dentre outras. 
II. O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos ou endógenos, impulsionados por forças 
tectônicas e agentes externos ou exógenos, também chamados de modeladores do relevo. 
III. O intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca a desagregação (intemperismo químico) e 
a decomposição (intemperismo físico), sendo que na segunda o fator principal é a variação da temperatura. 
IV. Em relação à estrutura geológica o Brasil não dispõe dos dobramentos modernos, mas apresenta as 
bacias sedimentares que cobrem a maior parte da superfície do país e os escudos ou maciços antigos. 
 
Todas as alternativas corretas estão em: 
 
A) I – II – IV    B) I – II – III     C) II – IV     D) III – IV     E) todas estão corretas. 
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Questão 3: Observe o infográfico sobre o ciclo das rochas. 

 
O ciclo das rochas é ininterrupto e ocorre com os movimentos da crosta terrestre, com o vulcanismo, com o 
intemperismo ou com a erosão, por exemplo. 
 
Tendo como base infográfico acima, 
 
EXPLIQUE o processo de formação das rochas sedimentares. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 4:  Considerando as 
informações ao lado 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. 
-

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Questão 5: A Litosfera é fragmentada em placas que deslizam, convergem e se separam umas em relação 
às outras à medida que se movimentam sobre a Astenosfera. Essa dinâmica compõe a Tectônica de Placas, 
reconhecida inicialmente pelo cientista alemão Alfred Wegener, que elaborou a teoria da Deriva Continental 
no início do século XX, tal como demonstrado a seguir. 

 

 

 
As bases da teoria de Wegener seguiram inúmeras evidências deixadas na superfície dos continentes ao 
longo do tempo geológico. 
 
Considerando as figuras, o fator básico que influenciou o raciocínio de Wegener foi(foram): 
 
A) A distribuição das águas constituindo um só oceano.     
B) As ligações atuais entre os continentes no Hemisfério Sul. 
C) A continuidade dos sistemas fluviais entre América e África.     
D) As repartições internas atuais dos continentes no Hemisfério Norte.     
E) A semelhança entre os contornos da costa sul-americana e africana.     
 
Questão 6:  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. 
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Questão 7: A "Teoria da Tectônica de Placas" procura explicar a formação dos continentes e dos oceanos 
bem como do relevo submarino. 
 
Entre as proposições sobre esta teoria, considere as seguintes: 
 
I - A Cordilheira Mesoceânica do Atlântico é formada a partir do afastamento de duas placas 
tectônicas. 
II - A Cordilheira dos Andes é formada a partir do afastamento de duas placas tectônicas. 
III - O vulcanismo e os terremotos podem ser consequências diretas da movimentação das placas 
tectônicas. 
 
Com relação às assertivas anteriores, é correto afirmar que: 
 
A) apenas I é verdadeira. 
B) apenas II e verdadeira. 
C) apenas III é verdadeira. 
D) I e III são verdadeiras. 
E) I, II e III são verdadeiras. 
 
Questão 8: Considere as afirmações abaixo, sobre a Teoria da Tectônica de Placas. 
 
I. A litosfera, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. 
II. As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto, e a energia vem do calor interno da 
Terra. 
III. Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões de 
montanhas, cinturões de terremotos e cadeias de vulcões. 
 
Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.      B) Apenas II.       C) apenas III.       D) apenas II e III.        E) I, II e III. 
 
Questão 9: O território brasileiro é formado, basicamente, por duas unidades geológicas: os escudos 
cristalinos e as bacias sedimentares, cuja ação dos agentes modeladores deu origem a três formas básicas 
de relevo denominados de planaltos, planícies e depressões. 
 
Sobre a estrutura geológica e modelado brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 
A) As planícies, ao contrário dos planaltos, são áreas onde predominam os processos de transporte sobre os 
de sedimentação, sendo o acúmulo de sedimentos realizado pela ação da água dos rios, mares ou lagos. São 
exemplos no Brasil a Planície do Rio Amazonas e as Planícies e Tabuleiros Litorâneos. 
B) Os planaltos são áreas onde predominam os processos de erosão sobre a deposição de sedimentos, 
podendo ser classificados em planaltos cristalino e sedimentar como os Planaltos Residuais Norte Amazônico 
e os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. 
C) Nas depressões caracterizadas por serem áreas baixas, circundadas por regiões de relevo mais elevado, 
onde predomina o processo de sedimentação, como nas planícies, causado pelo desgaste do relevo no 
entorno. 
D) O relevo brasileiro, na classificação de Jurandir Ross, é constituído, predominantemente, por planaltos e 
depressões, estando as planícies restritas a vales de importantes rios e à extensa faixa costeira. 
E) Os planaltos são caracterizados por formas de relevo com altitude acima de 250m, enquanto que as 
planícies, são consideradas áreas rebaixadas aonde predominam os processos de erosão sobre os de 
sedimentação. 
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Questão 10: A teoria da tectônica de placas afirma que a América do Sul e a África estiveram unidas e 
iniciaram sua separação há cerca de  milhões de anos. 
 
Assinale a alternativa que contém o nome da era geológica em que se iniciou tal separação, o do bloco 
formado pela América do Sul e África e o do continente que também fazia parte deste bloco, 
sequencialmente. 
 
 Cenozoico – Laurásia – América do Norte 
 Arqueozoico – Pangea – Europa 
 Mesozoico – Gondwana – Ásia 
 Mesozoico – Gondwana – Antártida 
 Cenozoico – Laurásia – Austrália 
 
A) Cenozoico – Laurásia – América do Norte 
B) Arqueozoico – Pangea – Europa 
C) Mesozoico – Gondwana – Ásia 
D) Mesozoico – Gondwana – Antártida 
E) Cenozoico – Laurásia – Austrália 
 
 


