
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: leogeojf@gmail.com 
 

 

1 - Observe a figura, na qual algumas pessoas estão observando o pôr-do-sol: 

  
Levando-se em consideração os pontos cardeais, marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Rafael localiza-se a leste de Maria. 
b) Pedro localiza-se ao norte de Rafael. 
c) Maria localiza-se a oeste de Lucas. 
d) Lucas localiza-se a oeste de Rafael. 
e) Lucas localiza-se ao sul de Pedro. 
 
2 - O jardim de caminhos que se bifurcam 
(....) Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam na sombra. Um me perguntou: O 
senhor vai à casa do Dr. Stephen Albert? Sem aguardar resposta, outro disse: A casa fica longe daqui, mas o 
senhor não se perderá se tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do caminho dobrar à 
esquerda.  
 (Adaptado. Borges, J. Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 1997. p.96.)  
 
Quanto à cena descrita acima, considere que  
 
 I - o sol nasce à direita dos meninos;  
 II - o senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado duas encruzilhadas até a casa. Concluiu-se que o 
senhor caminhou, respectivamente, nos sentidos:  
 
A) oeste, sul e leste.  
B) leste, sul e oeste.  
C) oeste, norte e leste.  
D) leste, norte e oeste.  
E) leste, norte e sul. 
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3 – Preencha o espaço em branco com a alternativa que convém: 
 
O Brasil localiza-se a oeste do meridiano inicial ou de Greenwich, situando-se, portanto, inteiramente no 
hemisfério ocidental. Sendo cortado ao norte , pela linha .................., apresenta 7% de suas terras no hemisfério 
................. e 93% no hemisfério................., ao sul é cortado pelo trópico de......................(.) 
 
a) do Equador - setentrional - meridional - Capricórnio 
b) do meridiano de Greenwich - meridional - setentrional - Câncer 
c) inicial - oriental - ocidental - Câncer 
d) do Equador - ocidental - oriental - Câncer 
e) do meridiano de Greenwich - setentrional - meridional - Câncer. 
 
 
Discursiva 
 
1 - A figura a seguir corresponde ao recorte de uma carta topográfica, contendo um alinhamento tomado entre os 
pontos A e B. 

  
Uma pessoa sai do ponto B em direção ao ponto A. De acordo com a rosa dos ventos, qual a direção tomada pela 
pessoa? 
 


