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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
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 – Qual o clima encontrado na maior parte da região sul? 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
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 – São fenômenos que ocorrem somente na região sul do Brasil devido ao clima subtropical presente na 
região. Que fenômenos são esses que acontecem exclusivamente na região sul? 
 a) Sol e calor        b) Calor e chuva       c) Geada e neve        d) Frio e calor    e) Calor e efeito estufa 
 
5 – Qual o clima encontrado na maior parte da região Centro-Oeste?  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
6 – Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na região Centro-Oeste e na região sul? 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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7 – Quais são as vegetações encontradas na região Sul e no Centro-oeste brasileiro? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

8 - A respeito da Região Centro-Oeste do Brasil, assinale o que for correto. 
 (   ) A Região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

também pelo Distrito Federal. 
 (   ) O Distrito Federal situa-se no estado de Goiás, que é o menos populoso da Região Centro-Oeste. 
 (   ) A Região Centro-Oeste tem o maior rebanho bovino do país e se destaca na agroindústria e no cultivo 

de algodão e soja. 
 (   ) O Distrito Federal, que é composto por Brasília e várias cidades-satélites, tem no setor de serviços o 

destaque da sua força de trabalho, da qual a maior parte é centrada na administração pública. 
 (   ) Na Região Centro-Oeste situam-se quatro grandes chapadas: a Chapada dos Veadeiros, a Chapada 

dos Guimarães, a Chapada Diamantina e a Chapada do Araripe. 


