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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

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

9 e 10. 

Data que foi postado o trabalho 03/12 

Data limite para entrega do trabalho 06/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professorjonatasarraes@gmail.com 

OBSERVAÇOES - 

 
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 4º 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 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Geografia - Professor(a): Jonatas 

4° Bimestre - 03/12/2020 
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Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 



 

Pág         /  3 2 

1 - A respeito da biosfera terrestre, avalie as alternativas como verdadeiras ou falsas. 

 (   ) Em um ecossistema, vivem diversas espécies de seres vivos. O conjunto de todos os indivíduos de 
uma mesma espécie em uma determinada área geográfica constitui uma comunidade biológica. 

 (   ) A partir do estudo dos diversos lugares onde estão os seres vivos, é possível delimitar diversos 
conjuntos da biosfera: uma floresta, uma lagoa, um rio, um mar, etc. Cada um desses conjuntos 
constitui um ecossistema. Em todos eles, é possível identificar fatores bióticos e fatores abióticos. 

 (   ) Em um ecossistema, existem diversas populações de espécies distintas. O conjunto de todas elas 
constitui um nicho ecológico. 

 (   ) Os seres vivos só têm condições favoráveis de sobrevivência no habitat onde vivem quando 
conseguem obter a matéria e a energia das quais necessitam. Os seres vivos obtêm matéria e energia 
por meio de alimentos orgânicos, numa sequência em que um ser vivo serve de alimento para outro. 
Essa sequência é chamada de cadeia alimentar. 

 (    ) Os organismos de cada população ocupam determinado lugar no ecossistema, que será seu habitat. 
 

2 - Observe as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define a biosfera: 

a) Parte sólida formada a partir das rochas. 

b) Porção do planeta constituída por água. 

c) Conjunto de todos os ecossistemas do planeta. 

d) Conjunto de organismos de uma mesma espécie do planeta. 

e) Camada de ar que envolve a Terra. 
 
3 – Quais são os fatores que influenciam o clima de uma determinada região?  

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
4 - “Também denominada floresta boreal ou taiga, é encontrada principalmente na região subpolar, ou seja, 

geralmente ao sul das regiões de tundra, onde os invernos são menos rigorosos, e os verões, mais 
quentes. Mesmo assim, as temperaturas predominantes são baixas e neva em boa parte do ano, motivo 
pelo qual as árvores apresentam, em geral, folhas finas para evitar o acúmulo de neve.” 
 Neste texto nós estamos falando sobre qual tipo de floresta?  
a) Floresta de coníferas  
b) Florestas temperadas 
c) Vegetação mediterrânea 

d) Pradarias e estepes 
e) Desertos

 
5 – Neste tipo de vegetação temos grande diversidade de espécies, solos geralmente pouco férteis, árvores 

de grande porte e vegetação densa e fechada.  
Essas características citadas acima são provenientes de qual formação vegetal? 
a) Florestas tropical e equatorial 
b) Estepes e pradarias  
c) Vegetação mediterrânea  
d) Deserto 
e) Florestas subtropicais 
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6 - O desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu 
avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar 
como consequências do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto: 
a) o aumento do efeito estufa 
b) a diminuição da biodiversidade 
c) a elevação desproporcional da umidade 

d) o maior desgaste do solo 
e) o assoreamento de rios e lagos 

 
7 – Diga com suas palavras o que significa desmatamento.  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
8 – Associe corretamente as colunas sobre as conferências internacionais e seus principais avanços ou 

temas debatidos. 
a) Conferência de Estocolmo  
b) Eco-92 
c) Rio +20 

 
 (    ) Necessidade de garantir desenvolvimento, erradicar a pobreza e os problemas sociais para também 

melhorar as condições ambientais.  
 (    ) Desafio de gerar desenvolvimento suprindo as necessidades locais, sem comprometer as futuras 

gerações. Elaboração da agenda 21. 
 (    ) Os recursos naturais são finitos e é necessário conter a exploração da natureza para evitar a 

escassez dos recursos no futuro.   
 
9 – O que foi o Protocolo de Montreal?  

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
10 – As questões econômicas dos países podem interferir na adesão ou não aos acordos internacionais 

sobre o ambiente? Justifique sua resposta.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 


