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Turmas: 901 e 902 

 
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: 

4 

Data que foi postado o trabalho 20/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

 vieirasandro25@hotmail.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 

mailto:vieirasandro25@Hotmail.com
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Questão 1: “Os continentes também podem apresentar separações em decorrência de critérios culturais, como é 
o caso da Ásia e da Europa. Do ponto de vista físico e geológico, elas formam um único bloco de terras emersas, 
denominado Eurásia. Entretanto por razões históricas, costumam ser consideradas continentes distintos, cujos 
limites se dão pelos Montes Urais, pelos mares Negro e Cáspio e as montanhas do Cáucaso” 
Ainda sobre a observação física e geológica, a Europa no bloco da Eurásia pode ser considerada um (a) : ( Valor Total 
0,5 ponto ) 
 
a) península da Ásia; 
b) extensão cultural e populacional da Ásia 
c) entrave territorial político 
d) continuação econômica 
 
Questão 2: Observando o continente da Oceania  ele é composto por Austrália com 93% do total do continente, logo 
depois temos Nova Zelândia e os conjuntos de Melanésia, Micronésia e Polinésia. Diante das observações sobre a 
Oceania, podemos afirmar sob aspectos físicos, que o continente é composto: ( Valor Total 0,5 ponto ) 
 
a) por dezenas de extensões lagunares em todas as ilhas 
b) por vários grupos de ilhas ( arquipélagos ) 
c) por várias pontes naturais conectando as ilhas 
d) por placas tectônicas estáveis 
 
Questão 3: É característica do relevo da área destacada no mapa da 
Austrália ao lado: ( Valor Total 0,5 ponto ) 
 
a) Planalto cristalino de baixa altitude e formas onduladas 
b) Dobramento antigo onde localizam-se as maiores altitudes do país 
c) Planície aluvional com colinas e ondulações suaves 
d) Dobramentos recentes com grande altitude 
e) Planaltos sedimentares com formas tabulares 
 
 
Questão 4: A Oceania é um continente formado por um conjunto de ilhas e pela Austrália. Com base nos mapas abaixo, 
responda:  

   
Assinale a alternativa correta, sobre a Austrália e a 
sua região centro oriental ocorrem climas : 
( Valor Total 0,5 ponto ) 
 

 
a) equatorial e tropical       
b) temperado e subtropical      
c) frio e polar      
d) árido e semiárido 
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Questão 5:  

 
É possível identificar no perfil de paisagens vegetais da Europa que os números 1, 2 e 3 correspondem, 
respectivamente, a: ( Valor Total 0,5 ponto ) 
 
a) Tundra, Taiga e Floresta Temperada 
b) Pradaria, Tundra e Taiga. Estepe,  
c) Floresta Temperada e Conífera 
d) Conífera, Tundra e Savana. 
 
Questão 6: Sobre a hidrografia do continente europeu, assinale a alternativa incorreta: 
( Valor Total 1 ponto ) 
 
a) Embora possua um trecho que fica congelado durante parte do ano, o Rio Elba é o mais extenso da Europa 
b) O Rio Danúbio corta importantes capitais europeias 
c) O Rio Pó percorre a principal região econômica da Itália 
d) O Rio Reno é o mais importante da Europa, por onde circula a maior parte dos produtos industrializados 
e) O Rio Tâmisa é um exemplo de despoluição para o mundo.  
 
Questão 7: Leia os textos. 
Em países como Bélgica, França e Portugal a temperatura chegou à casa dos 40 °C e a população precisou 
buscar maneiras de se refrescar. Parques, especialmente aqueles com fontes, têm sido o destino de muitos 
moradores. A idosos e crianças tem sido recomendado não sair às ruas nos horários de calor mais intenso para 
evitar problemas de saúde. 
 
A onda de frio na Europa já matou 28 pessoas. A nevasca que atinge do Reino Unido à Lituânia suspendeu 
milhares de voos e prejudicou as viagens de trens. Estradas estão bloqueadas. Na Polônia, os termômetros 
chegaram a registrar –33 °C. 
 
 
O tipo climático onde tradicionalmente se verifica essa grande variação de temperatura entre as estações do ano é o : ( 
Valor Total 0,5 ponto ) 
 

a) Equatorial.         b) Tropical.       c) Semiárido.        d) Polar.       e) Temperado. 
 
Questão 8: Observe o mapa do relevo da Europa: 
 
Dentre as cadeias que se encontram numeradas no mapa, 
assinale a alternativa que identifica SOMENTE cadeias de 
dobramentos modernos. ( Valor Total 0,5 ponto ) 
 
a) 1 - Alpes Escandinavos, 2 - Apeninos, 3 - Alpes, 4 - 
Cárpatos    
b) 2 - Apeninos,  3 - Alpes, 4 - Cárpatos, 5 - Cáucaso    
c) 3 - Alpes, 4 - Cárpatos, 5 - Cáucaso, 6 - Maciço Central 
Francês    
d) 4 - Cárpatos, 5 - Cáucaso, 6 - Maciço Central Francês, 7 - 
Pirineus    
e) 5 - Cáucaso, 6 - Maciço Central Francês, 7 - Pirineus, 8 - 
Montes Peninos    
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Questão 9: Leia o trecho da reportagem abaixo.  
 

Ninguém chega ao topo do Everest pela primeira vez em 41 anos 
 
 Ninguém chegou ao topo do Monte Everest em 2015, tornando este o primeiro ano em que isso aconteceu desde 
1974. Apenas um alpinista teve autorização para escalar, mas falhou e foi obrigado a desistir quando estava a 
700 metros do topo. Os terremotos que atingiram o Nepal obrigaram as autoridades a cancelar escaladas de abril 
a agosto. No começo do ano, um número recorde de 359 pessoas chegou a se reunir no acampamento na base 
da montanha, de acordo com a National Geographic. Muitos, inclusive, estavam tentando escalar após 
cancelamentos em 2014, quando uma avalanche matou 16 pessoas. Mesmo após o terremoto de magnitude 7.8 
em 25 de abril, que provocou a morte de 24 pessoas na montanha, o governo nepalês manifestou a intenção de 
manter as escaladas. Mas os danos provocados em escadas e um novo abalo em maio fizeram com que as 
excursões fossem suspensas. [...]  Com 8.848 metros de altura, o Everest é a montanha mais alta do mundo e foi 
totalmente escalada pela primeira vez em 1953. [...]                     ( Valor Total 1 ponto – Cada 0,5 ponto ) 
 
( A )Quais são as principais características do relevo asiático que o texto aborda? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
( B ) A paisagem citada no texto é a realidade de todo o território asiático? Justifique.  Analise atentamente os mapas 
abaixo.  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
   
Questão 10: Analise atentamente os mapas abaixo.  

 
 Explique como ocorre a dinâmica das monções no continente asiático.  ( Valor Total 1 ponto ) 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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