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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 
1-) A posição relativa de um ponto depende da posição de um objeto em 

relação ao outro. Podemos, no entanto, determinar sua posição absoluta. 

Para isso, foram traçadas linhas imaginárias e definidos hemisférios na 

superfície terrestre. Localize e escreva o nome dos hemisférios em que se 

encontram os pontos A, B, C e D.   
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PONTO 

HEMISFÉRIO 

em relação ao 

Equador 

HEMISFÉRIO 

em relação a 

Greenwich 

A   

B   

C   

D   

 

2-) Diferencie paisagem natural de paisagem artificial. Cite os elementos 

presentes em cada uma das paisagens. 

 

3-) Como você define o conceito geográfico de lugar,  pensando na sua 

residência? 

 

4-) Construa a figura da Rosa-dos-Ventos, com os pontos cardeais e colaterais. 

5-) A palavra espaço tem vários significados, entre eles o de conjuntos de 

estrelas, planetas, satélites, cometas etc., ou seja, o de espaço sideral. Escreva 

uma definição para o conceito de espaço geográfico.   

 

6-) Indique e escreva na figura o nome das linhas imaginárias que dividem a 

Terra nos seguintes sentidos; Leste-Oeste e norte-sul.                                                                                                                                    

 

 
7-) Devido sua grande extensão latitudinal o Brasil é cortado por dois paralelos, 
são eles: 
 

a-) Linha do Equador e Meridiano de Greenwich 
 
b-) Trópico de Câncer e Círculo Polar Antártico 
 
c-) Linha do Equador e Trópico de Capricórnio 
 
d-) Meridiano de Greenwich e Trópico de Capricórnio  



 
 

8-) A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza como a 

vegetação, o relevo e a hidrografia é chamada de paisagem natural. Assinale a 

alternativa abaixo que contenha apenas paisagens naturais: 

 

a) floresta, conjunto de montanhas e avenida 

b) rodovia, edifícios e represa 

c) geleira, floresta e conjunto de montanhas. 

d) hidrelétrica, cidade e lago. 

e) árvores, represas como o Cantareira e o Céu 

 

9-) Qual a importância do território para existência de um país? 
 
 
10-) Explique os dois movimentos que há Terra realiza a seguir: 
 
 

a-) Movimento de Rotação: 
 
b-) Movimento de Translação: 

 
 
11-) No Planeta Terra existem basicamente três zonas térmicas ou “Grandes 

climas”, elas estão delimitadas por linhas imaginárias que representam sua 

coordenada geográfica. Determine essas localizações abaixo:  

 

a-) Zona tropical:  

 

b-) Zona temperada do Sul 

 

c-) Zona temperada do Norte:  

 

d-) Zonas Polares do Hemisfério Norte e do Sul 

 
 
 
12-) Assinale a opção incorreta em relação as características da Paisagem:   

 

a) A Paisagem é tudo o que os nossos olhos vêem de um determinado 

local. 

b) As paisagens mudam. 

c) As paisagens podem ser bonitas ou feias. 



d) As paisagens representam apenas elementos naturais de um 

determinado lugar 

 

13-) Por que afirma-se que o Brasil é um país de climas quentes? 

 

14-) Em qual região do país encontramos climas com temperaturas menores? 

Por quê? 

 


