
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Geografia Turma:701/702 

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 27/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorjonatasarraes@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR  
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Questão 1: O ______________ foi um documento assinado em junho de 1494. Os 

protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as 

posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamado de “Novo 

Continente”. 

Qual o nome deste documento? 

a) Tratado de Tordesilhas. 

b) Convenção de Saragoça. 

c) Tratado do Pardo. 

d) Tratado de Utrecht 

 

Questão 2: A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários 
movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção 
que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos Tratados de Limites. 

a) A expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta de minas de ouro, foi 
consolidada no tratado de Utrecht. 

b) A região missioneira do sul constituiu um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal com 
a extinção da Companhia de Jesus. 

c) O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das missões e do rio da Prata. 

d) O Tratado de Madri revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro 
conformação semelhante à atual. 

Questão 3: (Univali-SC) As expedições chamadas de Entradas e Bandeiras tinham como 
objetivo a procura de riquezas minerais e/ou a caça ao índio para escravizá-lo e vendê-lo no 
litoral. O papel histórico das Entradas e Bandeiras pode ser assim resumido: 

a) Determinaram a ocupação efetiva do interior do Brasil e deram ao nosso 
país sua atual configuração geográfica. 

b) Contribuíram para a implantação de uma nova política colonizadora, aproximando índios e 
colonos. 

c) Iniciaram aproveitamento verdadeiro das terras agrícolas do oeste mudando a situação 
econômica da Colônia. 
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d) Por razões políticas e econômicas, contribuíram para a mudança da capital do Vice-Reino 
do Rio de Janeiro para a Bahia. 

e) Respeitaram o Meridiano de Tordesilhas, evitando, assim, conflitos armados entre 
portugueses e espanhóis. 

 

Questão 4: Diga com suas palavras o que foi o Tratado de Madrid.  

Assinado em 1750 entre os reinos de Portugal e Espanha, tinha como 

objetivo substituir o tratado de Tordesilhas (1494). Este tratado foi baseado 

no princípio “uti possidetis”, este princípio determina que aquele que ocupa 

algum espaço é seu proprietário.  

Questão 5: Diga com suas palavras o que foram as capitanias hereditárias. 

Sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa no Brasil (1534). 

Nosso território foi dividido em faixas, essas faixas eram concedidas a 

donatários que tinham como objetivo, povoar, proteger e desenvolver o 

local de uma forma geral. 

 

Questão 6: “É uma unidade de relevo caracterizada por possuir paisagens geralmente planas, 

pouco acidentadas e localizadas em regiões com baixas altitudes, estando geralmente 

próximas ao nível do mar.” 

O texto acima retrata qual tipo de relevo encontrado no Brasil? 

a) Planície 
b) Montanhas 

c) Planalto 

d) Depressão  

 

Questão 7: também chamado altiplano ou platô, é a classificação dada a uma forma de relevo 

constituída por uma superfície elevada, com cume quase nivelado, geralmente devido à erosão 

eólica ou pelas águas. São como topos retos, superfícies topográficas, que podem ser 

regulares ou não. 

O texto acima retrata qual tipo de relevo encontrado no Brasil? 

a) Planície 

b) Montanhas 

c) Planalto 
d) Depressão  

 

 

 

 



Questão 8: 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 9: Em relação aos tipos climáticos encontrados no Brasil, a afirmação errada é: 

A) O clima equatorial apresenta elevados índices pluviométricos e temperaturas médias acima 
de 22 °C. 

B) O clima da costa oriental do Nordeste apresenta chuvas mais abundantes nos meses de 
inverno. 

C) O clima tropical com chuvas de verão e invernos secos ocorre em grande parte do território 
brasileiro. 

D) O clima subtropical apresenta pequenas amplitudes térmicas e chuvas 
concentradas no verão. 

E) O clima semiárido apresenta baixos índices pluviométricos e grande irregularidade na 
distribuição das chuvas. 

 

Questão 10: De acordo com os mapas apresentados na apostila e também de acordo com as 

características do clima local, qual é o clima encontrado no Rio de Janeiro?  

a) Tropical 
b) Equatorial 

c) Semiárido  

d) Equatorial úmido 

 

 

 

 

 

 

 

 


