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

 

DATA: ____/____/____ 
TURMA: ______ M  
SÉRIE: 6.º ANO 
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01- 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; 
 
02- Assinale a alternativa em que aparecem apenas as formas de relevo que são formadas 
principalmente pela atuação dos agentes internos modificadores do relevo: 
 
(   )  Planaltos e planícies. 
(   ) Depressões e montanhas. 
(   ) Depressões e planícies. 
(   ) Montanhas e planaltos. 
 
03- Faça as associações corretas:  
 
1) Rio de planalto  
2) Rio de planície  
3) Lago  
4) Água subterrânea  
 
(   ) Origina-se do acúmulo de água nas partes mais baixas, podendo ser fechado ou apresentar 
uma saída de água.  
(   ) Apresenta menor velocidade e é excelente para a navegação.  
(   ) Apresenta maior velocidade e ocorrência de quedas d’água.  
(   ) A maior parte da água continental encontra-se nesse lugar. 
 
 
 

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- Assinale a alternativa correta sobre o relevo brasileiro.  
 
a) A formação do relevo brasileiro é recente.  
b) O principal agente externo de formação do relevo é o glacial.  
c) A formação do relevo brasileiro é bem antiga, o que explica as baixas altitudes.  
d) Não existem depressões no território nacional. 
 
05- O relevo terrestre é formado basicamente por duas forças, uma interna e outra externa. Cite 
dois agentes de formação internos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
06-Através da descrição identifique as principais formas do relevo terrestre (montanhas, 
depressões, planícies e planaltos):  
 
a) superfícies localizadas abaixo das terras vizinhas ou abaixo do nível médio dos mares.  
b) áreas onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação.  
c) grandes elevações da crosta onde predominam os processos internos de formação do relevo.  
d) áreas onde o processo de deposição é maior que o processo de erosão. 
 
07--(FACID) Observe a imagem abaixo: 

 
Fonte: e-geo.ineti.pt. Acesso em 22/10/2011 

 
A água constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. 
Com relação a esse elemento, assinale a alternativa correta. 
 
a) A água do planeta está sendo comprometida pela poluição doméstica, industrial e agrícola, e 
pelos desequilíbrios ambientais resultantes dos desmatamentos e do uso indevido do solo. 
b) Desvios de água para projetos de irrigação, construção de hidrelétricas, consumo excessivo, 
desmatamento e poluição têm contribuído para a redução de conflitos entre usuários. 
c) A água tem sido utilizada para a geração de energia elétrica assegurando a sustentabilidade do 
meio ambiente local. 
d) O Brasil possui pouca quantidade de água superficial e subterrânea devido às suas 
características geológicas dominantes. 
e) A diminuição da chuva no Brasil tem sido o maior problema ligado à falta de água para 
abastecer as cidades. 
 
 



08-(FGV-SP) Leia atentamente o texto a seguir: 
 

As Nações Unidas estimam que, até 2025, dois terços da população mundial sofrerão 
escassez, moderada ou severa, de água. Essa situação tem sido interpretada como resultante da 
falta física de água doce para o atendimento da demanda das populações da Terra. Entretanto, no 
plano geral, há água suficiente no mundo (...) para satisfazer as necessidades de todos. De fato, 
este cenário de escassez significa que, no ano 2025, apenas um terço da humanidade deverá 
dispor de dinheiro suficiente para pagar o serviço de abastecimento d’água decente, isto é, com 
regularidade de fornecimento e qualidade garantida da água. 

REBOUÇAS, Aldo. O ambiente brasileiro: 500 anos de exploração. In: RIBEIRO, Wagner Costa. 
(Org.) Patrimônio Ambiental Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2003. pg. 206. 

 
Considerando os argumentos do texto, é correto afirmar que: 
 
a) A “crise da água” resulta do elevado crescimento da população dos países mais pobres.  
b) A “crise da água” não pode ser enfrentada com as tecnologias disponíveis, por isso tende a se 
aprofundar.  
c) No cenário projetado pela ONU, a escassez de água tenderá a se agravar devido à continuidade 
do processo de urbanização.  
d) Fatores sociais e econômicos desempenham um papel importante no problema da escassez de 
água.  
e) A água é um recurso natural renovável, portanto, a escassez resulta apenas da distribuição 
desigual desse recurso pela superfície da Terra. 
 
09-(UNEAL) Além do mau uso, a demanda por esse recurso tem sido cada vez maior, devido ao 
crescimento populacional e à ampliação de atividades econômicas. Quanto à renovação desse 
importante recurso, não há comprovações sobre o seu aumento, pelo contrário, sua escassez em 
algumas regiões do mundo já é uma realidade. Portanto, apesar de renovável, muitos povos 
sofrem com a sua diminuição e futuramente terão sua sobrevivência ameaçada. 
 
 A afirmação revela a preocupação com a escassez: 
 
a) do petróleo. 
b) da vegetação. 
c) da água. 
d) do carvão mineral. 
e) de alimentos. 
 
10-(UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir, 
na ordem em que aparecem. 
 
  A urbanização promove alterações no ciclo hidrológico, por reduzir a infiltração no solo. O 
volume de água que deixa de infiltrar permanece na superfície, ............... o escoamento 
superficial. As vazões máximas............... . Com a redução da infiltração, ............... o nível do 
lençol freático.  
 
a) aumentando – aumentam – diminui   
b) aumentando – aumentam – aumenta   
c) diminuindo – diminuem – diminui   
d) diminuindo – aumentam – diminui   
e) aumentando – diminuem – aumenta 


