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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: 

10, 11 e 12 

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 
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1 -  “É amplamente utilizado no senso comum, sendo geralmente empregado em referência a uma área do 
espaço mais ou menos delimitada. Na Geografia, este conceito refere-se a uma porção superficial 
designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida.” 
Neste breve texto, estamos falando de um conceito geográfico muito conhecido, sobre qual conceito se 
trata? 

 a) região   b) território  c) paisagem cultural   d) lugar  e) espaço geográfico 
 

2 - As estações do ano são bastante diferenciadas nesta região do País, onde não são raros os 
eventos de geada e, até neve, cuja ocorrência depende do relevo. 

 A região Sul é a mais fria do País, principalmente na região do planalto serrano localizado no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina. 
 Neste texto estamos falando das características do clima mais comum da região sul, sobre qual clima 
estamos falando? 

a) Subtropical   b) Tropical  c) Temperado  d) Equatorial  e) Desértico  
 

3 – A região sul é formada em sua maior parte por um tipo de relevo. Qual é o relevo que mais está presente 
na região sul?  
a) Planaltos  b) Depressão  c) Planícies  d) Planície litorânea  

 
4 - Marque a alternativa que não corresponde a uma característica da mata de araucária. 

a) Apresenta vegetação típica de regiões de clima subtropical. 
b) Possui árvores aciculifoliadas, com folhas em forma de agulha, finas e alongadas. 
c) A Mata de Araucária pode ser encontrada no estado de São Paulo e na Região Sul do território 

brasileiro.  
d) A Mata de Araucária é um bioma com pouca devastação, permanecendo com sua área intacta. 
e) O relevo onde se localiza a Mata de Araucária apresenta altitudes que variam entre 800 e 1.300 metros. 

 
5 - Quais são os fenômenos climáticos do inverno da região Sul do Brasil? 
 a) Sol e calor        
 b) Calor e chuva       

 c) Geada e neve        
 d) Frio e calor    

 e) Calor e efeito estufa 

 
6 - O clima predominante no Centro-Oeste: 

a) subtropical 
b) tropical de altitude 

c) tropical continental 
d) equatorial 

e) semiárido

 
 7 - O texto abaixo refere-se à qual formação vegetal? 
 “De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas 
estações bem marcadas: uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela apresenta 2 estratos 
nítidos: uma arbóreo-arbustivo, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de casca 
espessa, e outro herbáceo, geralmente dispostos em tufos”. 
 a) Floresta tropical 
 b) Caatinga 

 c) Formação do Pantanal 
 d) Mata semiúmida 

 e) Cerrado 

 
8 – Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na região Centro-Oeste? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9 - O Cerrado se caracteriza por conter? 
a) Árvores muito altas, formando florestas. 
b) Árvores baixas, com troncos retorcidos e de aparência seca. 
c) Cactos e palmeiras, longe uns dos outros. 
d) Pinheiros altos e de troncos finos. 

 
10 – Quais são os principais fatores que influenciam à baixa umidade do ar existente no Centro-Oeste 

brasileiro?  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


