
Goiânia, ___ de ____________de 2020. 

Professora: _______________________________ 
 
Série: _________ Turno: _____________________ 

 
   Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Trabalho de  Geografia 

    

1-Leia atentamente as frases abaixo e marque de vermelho as que contêm informações falsas 
sobre os movimentos da Terra.  

a) A forma da Terra é considerada um geóide, pois significa que ela possui uma forma própria. 

 b) Os principais movimentos da Terra são: orbitação e translado. 

 c) O movimento de rotação, quando a Terra gira em torno de si mesma tem a duração de 
aproximadamente 48 horas.  

d) A consequência do movimento de rotação para a Terra é a sucessão dos dias e das noites. 

 e) O movimento de translação é executado em torno do Sol, durante 365 dias e 6 horas. 

 f) A consequência do movimento de translação é o surgimento das estações do ano. 

2-Observe o planisfério e faça o que se pede. 

 

Valor: 5,0 

Nota:_____________ 



a) PINTE de verde, no planisfério acima, o Brasil. 

 b) ESCOLHA dois continentes mostrados no planisfério e ESCREVA, abaixo, os números e os 
nomes correspondentes a esses continentes. 

 

3-Observe o mapa político do continente americano: 

 

ESCREVA (C) para as alternativas corretas e (I) para as incorretas sobre o continente americano. 

a- (    ) A América é o maior continente do mundo. 

b- (    ) A Bolívia faz parte da América do Sul e está no hemisfério Norte.  

c- (    ) A América do Norte é formada por Canadá e Estados Unidos. 

d- (   ) O continente americano é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. 

e- (   ) O continente americano possui terras nos hemisférios Norte, Sul e Oeste.  

4- Responda às perguntas sobre a localização do Brasil no continente americano.  

a) Em qual porção do continente americano o nosso país se localiza?   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 



b) Quais países dessa porção do continente não fazem fronteira com o Brasil? 
_________________________________ e ________________________________  

c) Quais são as linhas imaginárias (meridianos) que cortam o território brasileiro? 

__________________________________________________________  

d) Qual é o oceano que banha o Brasil?  

_______________________________________________________________________________ 

5-Observe o planisfério e faça o que se pede. 

 

a) MARQUE de vermelho o meridiano que divide a Terra em hemisférios Leste e Oeste. Como se 
chama esse meridiano? _________________________________  

b) MARQUE de verde o paralelo que divide a Terra em hemisférios Norte e Sul. Como se chama 
esse paralelo? _________________________________________ 


