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Turmas: 601 e 602 

 
Geografia - Professor: Jônatas 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

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

3 e 4 

Data que foi postado o trabalho 23/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professorjonatasarraes@gmail.com 

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 
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Questão 1: As rochas ____________ são resultado da solidificação do “magma”, palavra da qual 
deriva seu nome. Em dado momento, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, a Terra era formada 
exclusivamente de material magmático, o qual passou a se resfriar, dando origem às primeiras 
rochas desse tipo. 
O texto acima se refere a qual tipo de rocha? 
a) Rochas magmáticas 
b) Rochas sedimentares  
c) Rochas metamórficas  
d) Rochas Basálticas 
 
Questão 2: O processo de transformação das rochas preexistentes formou as chamadas Rochas 
Metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que: 

a) acontece próximo à crosta terrestre 
b) é oriundo exclusivamente de regiões oceânicas 
c) só atua em rochas magmáticas 
d) só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas 
e) ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas 
 
Questão 3: Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. 

a) As rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta 
terrestre, isto é, o magma. 
b) As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas 
magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. 
c) As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. 
d) O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. 
e) O gnaisse e o mármore são exemplos de rochas sedimentares. 
 
Questão 4: O que são placas tectônicas e quais são os seus tipos de limites?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Questão 5: “São áreas relativamente planas, ou seja, áreas que apresentam pouca variação de 
altitude.” 
Nesta frase falamos sobre qual tipo de relevo? 
a) Planícies 
b) Planaltos 
c) Depressões 
d) Montanhas 
 
Questão 6: É uma forma de relevo que se caracteriza pela posição mais baixa que os terrenos 

adjacentes (áreas vizinhas). 

Nesta frase falamos sobre qual tipo de relevo?  

a) Montanha 

b) Planalto 

c) Planície 

d) Depressão 

 

Questão 7: Diga o que significa os “agentes do relevo” e diferencie os agentes internos dos agentes 

externos.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Questão 8: Relacione as duas colunas a seguir, designando os agentes internos e externos. 
Coluna 01 

(1) Agentes Internos 

(2) Agentes Externos 
 
Coluna 02 

a. ( ) Vulcanismo 

b. ( ) Ventos 

c. ( ) Tectonismo 

d. ( ) Terremotos 

e. ( ) Pluviosidade 
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Questão 9: Os agentes de formação do relevo reúnem uma série de elementos físicos e naturais 
que altera o modelado da superfície terrestre, fazendo com que ela modifique as suas estruturas, 
ganhe novas formas e sofra diferentes impactos ao longo do tempo. De certa forma, podemos dizer 
que tudo o que vemos na superfície é fruto direto ou indireto da ação de algum agente transformador 
do relevo. 

Entre os elementos abaixo apresentados, NÃO é um agente de formação do relevo: 
a) a água 
b) o vento 
c) os seres vivos 
d) os eventos climáticos e meteorológicos 
e) a paisagem 
 
 
Questão 10: Diga com suas palavras o que é tectonismo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


