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Queridos alunos, 
  As atividades aqui propostas devem ser respondidas no caderno de Geografia; 
  Faça com capricho e atenção; 
  Lembre-se de dar respostas completas. 

 

1) As afirmações abaixo são falsas. Descubra o erro em cada uma delas e reescreva-as no 
caderno tornando-as verdadeiras. 

a) Nosso planeta tem três polos: polo norte, polo sul e polo leste. 
b) O Sol gira em torno da Terra. 
c) O movimento de translação da Terra dá origem às estações do ano. 
 
2) Observe o quadro abaixo e organize as informações que estão abaixo dele no movimento da 
Terra a qual ela faz parte. Represente esse quadro no seu caderno. 
 

MOVIMENTO DE ROTAÇÃO MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO 

  

  

  

  

 
É o movimento da Terra em volta de si mesmo. 
É o movimento que a Terra faz em volta do Sol. 
Dá origem aos dias e às noites. 
Tem duração de aproximadamente 365 dias. 
Tem a duração de aproximadamente 24 horas. 
 
3) Por que o planeta Terra se destaca dos demais planetas do Sistema Solar? 

 

Para que se possa ter uma visão geral de toda  

a superfície da Terra, de uma só vez, é necessário  

utilizar um outro tipo de representação.  

Chamamos de planisfério ou mapa mundi a  
representação de toda a esfera (globo) em um plano. 
 

 

Observe a imagem acima e responda: Caso necessário utilize o seu livro didático. 
 

4) Que diferenças você observa entre o mapa mundi e o globo terrestre? 
 



5) Observando o mapa mundi, escreva em seu caderno o nome dos continentes e oceanos. 
 
6) Compare o mapa mundi com um globo terrestre. Que vantagens e desvantagens você pode 
observar na utilização desses instrumentos para representar a Terra? 
 
Observe o mapa da página 21 do seu livro didático e responda as questões de 7 a 11: 
 
7) Escreva o nome do maior país da América do Sul. 
 
8) Qual o nome da capital do maior país da América do Sul? 
 
9) Escreva o nome dos países da América do Sul que são cortados pela Linha do Equador. 
  
10) E quais países dessa América são cortados pelo Trópico de Capricórnio? 
 
11) Quais países da América do Sul não são banhados por nenhum oceano? 
 
12) Escreva o nome de todos os países que fazem parte da América do Sul. 
 
No capítulo 2 no nosso material didático, estudamos sobre as cidades-gêmeas. De 
acordo com esse estudo, responda: 
 
13) O são as cidades-gêmeas? 
 
14) Que estado brasileiro possui o maior número de cidades-gêmeas? Cite ao menos o nome 
de (2) duas cidades-gêmeas. 
 
15) No material complementar sobre a América do Sul estudamos sobre um importante bloco 
econômico. Baseado nesse material responda as questões: 
 
a) Qual o nome desse bloco econômico? 
b) Quais países formam esse bloco? 
c) Quais acordos esse bloco econômico mantêm entre os países membros? 
d) Leia a frase “A Venezuela foi retirada do Mercosul.” De acordo com o que estudamos, essa 
frase está correta? Justifique sua resposta. 
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