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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: 

6 e 7. 

Data que foi postado o trabalho  

Data limite para entrega do trabalho  

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 3º 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 

3° Bimestre - /10/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 
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1 - A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de massas de ar, 
ocorre na: 

a) estratosfera. 

b) troposfera. 

c) mesosfera. 

d) termosfera. 

e) exosfera. 
 
 

2 - A respeito das principais características e funções da atmosfera, assinale a alternativa incorreta: 

a) A atmosfera terrestre tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo que os raios nocivos 
provenientes do Sol cheguem até a superfície. 

b) A atmosfera terrestre impede que fragmentos rochosos que orbitam o espaço cheguem até a Terra, 
atuando na sua fragmentação por meio de processos de combustão. 

c) A atmosfera terrestre é a camada superior e rígida da Terra, constituindo um sistema dinâmico por 
estar sempre em transformação. 

d) A atmosfera terrestre corresponde à camada gasosa que envolve a Terra, auxiliando na manutenção da 
vida. 
 
 
3 – Diga com suas palavras a diferença entre tempo atmosférico e clima.  
O clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico durante um determinado período, já o tempo 
remete as atuais condições atmosféricas.  
 

4 - Sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer que: 

a) As variações do tempo determinam o clima de uma região. 

b) O tempo é uma consequência única e direta das condições climáticas. 

c) O clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. 

d) A diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. 

e) O conceito de “tempo” não existe para a climatologia, que utiliza apenas o termo “clima”. 
 
5 – Explique o que são chuvas frontais, orográficas e locais (convectivas).  
 
Chuvas frontais: Formam-se quando uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente. A massa fria 
causa a queda abrupta do ponto de saturação da massa quente e a liquefação da água ocorre rapidamente.  
Chuvas Orográficas ou de relevo: Uma massa de ar quente e úmido desloca-se em baixa altitude, em geral, 
do oceano para o continente, e encontra em seu percurso uma barreira natural, como uma elevada cadeia de 
montanhas, sendo obrigada a subir para altitudes mais elevadas.  
Chuvas locais: São conhecidas popularmente como chuvas de verão, pois geralmente ocorrem durante essa 
estação do ano em dias extremamente quentes, são de rápida duração, porém, podem ser muito intensas.   
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6 - Acerca da influência dos diferentes fatores sobre a dinâmica climática, julgue os itens a seguir, 
assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(f) as diferenças de latitude interferem no clima em razão da temperatura dos oceanos nos diferentes pontos 
da Terra. 

(v) as áreas sob maior influência da continentalidade tendem a apresentar menos umidade, salvo 
quando há interferência de outros fatores climáticos. 

(v) regiões que sofrem com uma menor umidade do ar costumam apresentar uma maior amplitude 
térmica. 

(f) o relevo não exerce influência sobre o clima, sendo apenas modificado por ele. 
 
 
7 – Marque a alternativa que apresenta fatores que influenciam no clima de uma determinada região. 
a) Latitude e altitude 
b) Maritimidade e Continentalidade 
c) Massas de ar  
d) Todas as alternativas anteriores. 
 
8 – “Este clima se caracteriza por apresentar calor na maior parte do ano, já em relação as chuvas é bem 
diferente, pois existem dois períodos bem distintos: Um seco, nas estações do outono e inverno, e outro 
úmido, nas estações de primavera e principalmente verão.”  
Neste breve texto estão descritas características de um clima encontrado no território brasileiro. Sobre qual 
clima estamos falando?  
a) Tropical 
b) Polar 
c) Mediterrâneo 
d) Desértico 
e) Frio 
 
9 - Nas cidades, as ilhas de calor são mais frequentemente sentidas em regiões: 
a) periféricas 
b) centrais 
c) próximas a parques ambientais 
d) nas margens de rios 
e) em prédios e torres altas 

 
10 – Escolha dois tipos de clima e fale sobre suas características.  
Pessoal. 
 
 


