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Turmas: 801 

 
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: 

4 e 5 

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 características básicas do clima __________, como a predominância de 
temperaturas negativas no decorrer do ano, a ocorrência frequente de neve com consequente 
formação de geleiras e a ausência de luminosidade solar por semanas ou até meses, explicam a 
escassa presença de formas de vida nas altas latitudes.  
Neste texto falamos sobre um clima que existe no extremo norte da América. Sobre qual clima 
estamos falando?  
a) Polar  
b) Desértico  
c) Semiárido  
d) Equatorial  
 
Questão 2: Em relação aos tipos de clima no Brasil, marque qual clima abrange uma porção maior 
do território e melhor caracteriza o país: 
(A)   – Clima Semiárido 
(B)   – Clima Equatorial 
(C)   – Clima Subtropical 
(D)   – Clima Tropical 
(E)   – Clima Desértico 
 

Questão 3: Diga com suas palavras as principais características do relevo americano. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Questão 4: “Por conta de sua estrutura antiga, o relevo do continente ____________ apresenta 
planaltos desgastados devido a exposição aos processos erosivos” 
Este texto fala sobre as características do continente:  
a) Africano 
b) Europeu 
c) Asiático  
d) Oceania 
e) Antártida  

 

 

 

 

 

Trabalho Avaliativo - Geografia - Professor(a): Jônatas 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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Questão 5: Pluviosidade alta, com muita chuva, (2.000 a 3.000 milímetros por ano); Temperatura 
média anual em torno de 26°C, com pouca variação; Umidade relativa do ar é elevada, (média anual 
de 90%); ... No inverno, as temperaturas podem chegar a 18°C durante a noite. 
Este texto fala sobre as características de qual clima presente no continente americano?  
a) Subtropical 
b) Polar 
c) Frio 
d) Temperado 
e) Equatorial 
 

Questão 6: Por que a economia dos grandes exportadores de petróleo da América e da África é tão 
vulnerável?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 7: Qual o interesse da China perante o continente Africano?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 8: Quais são os principais recursos minerais explorados na América do Sul?  
a) Cobre, Prata e Petróleo. 
b) Madeira e pescados. 
c) Madeira e recursos hídricos 
d) Soja e açúcar.  
 
 
Questão 9: O Saara, maior deserto do mundo, é limitado pela Cadeia do Atlas a Oeste, quase no 
Atlântico ao Mar Vermelho, no leste. Muito pouco povoado e dominado pela influência cultural árabe. 
O deserto do Saara se encontra no continente africano e está presente em qual tipo de domínio 
africano?  
a) Domínios de tipo mediterrâneo  
b) Domínios desérticos e semidesérticos  
c) Domínio semiárido do Sahel  
d) Domínio das Savanas 
 
 
Questão 10: Escolhe um domínio americano e um africano e disserte sobre eles.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


