
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES I                             

 

 
 

 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
PROFESSORA: _______________________________________ 
ALUNO(A): ___________________________________________     
_______  

 

DATA: ____/____/____ 
TURMA: ______ M  
SÉRIE: 6.º ANO 

DATA PARA ENTREGA: ____/____/______ 
 

 
 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

01- Cite dois elementos do espaço geográfico que foram produzidos pelo homem. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
02-Quando pensamos na realidade de construção e ocupação do espaço geográfico é correto 
afirmar que as casas distantes umas das outras predominam na cidade e não no campo? 
Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
03-Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada classifique as colunas de 
acordo com o tipo de paisagem; 
 
N. Paisagem Natural H. Paisagem Humanizada R. Paisagem Rural U. Paisagem Urbana 
 

(  ). é aquela composta por diversos elementos físicos como: solos , rios, relevos e etc. 
(  ). É caracterizada por extensas áreas de pastagens e plantações, casas longe da outras. 
(  ). Delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, com ruas pavimentas 
(  ). Tem sua estrutura adaptada às necessidades do homem, da produção e sobrevivência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à 

caneta, para que sejam consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não deixe nada a 

lápis. 

 



 
 
04-Observe atentamente a rosa dos ventos, complete os pontos cardeais e colaterais; 

 
 
05-Os pontos colaterais ficam entre os pontos cardeais. 
 
Entre o norte e o leste está o _______________________(NE) 
Entre o sul e o leste está o _______________________(SE) 
Entre o sul e o oeste está o _______________________(SO) 
Entre o norte e o oeste está o _______________________(NO) 
 
 
06-Quando falamos de latitude, é correto afirmar que ela é determinada por: 
 
( ).Trópico de Capricórnio  
( ). Meridiano de Greenwich 
( ). Trópico de Câncer  
( ). Linha do Equador 
 
 

07-Como nós estudamos os mapas são de um valor imprescindível na vida do homem, 
servindo para o auxilio das mais diversas atividades e profissões. Indique duas utilidades 

práticas dos mapas e duas profissões que o utilizam.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
08-  Leia atentamente fragmentos da história “João e Maria”.  
 
No meio de uma floresta, há muitos anos, havia dois bondosos irmãozinhos. A Maria e o 
Joãozinho. Viviam numa cabana e apesar de pobrezinhos, eles eram muito amigos de todos os 
passarinhos.  
Os dois irmãozinhos ouvem a mãe lhes chamarem:  
-João! - Maria! Vocês têm que levar o almoço do papai!  
Desse modo, os dois garotos, saíram pelo caminho, sempre seguidos de perto, pelo amigo 
passarinho. No entanto, por precaução, eles soltavam pedrinhas, uma a uma pelo chão.  
Enquanto isso, mais ao longe, o lenhador já cansado, derrubava um pinheiral a golpes do seu 
machado.  



Porém, os dois irmãozinhos, mas o que lhes deu na veneta? Se afastaram das pedrinhas, atrás de 
uma borboleta. Isso fez com que os dois irmãozinhos, se afastassem do caminho. Maria 
apavorada, sentou-se e começou a chorar.  
[…]  
 
Escreva um final para essa história imaginando que João e Maria sejam seus coleguinhas de sala 
de aula e que utilizando os conhecimentos de orientação estudados nas aulas de geografia 
encontrem o caminho de casa. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
09-Qual das crianças abaixo se encontra nos hemisférios Sul e Oeste? 
 
 

 
10- Complete as frases classificando as mesmas com movimento de translação ou de movimento 
de rotação: 
 
a) ________________________ dura 24 horas e dá origem ao dia e a noite; 
b) ________________________ é o movimento que a terra faz ao redor do sol através de sua 
órbita; 
c) ________________________ é o movimento que a terra executa ao redor do seu próprio eixo, 
ou seja, ao redor de si mesma; 
d) ________________________ dura 365 dias e 06 horas e da origem as estações do ano; 
 

 
 



 
 
 
 


