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1. Analise as imagens e responda às questões a seguir. 

Reprodução/Coleção particular 

 

Praça do Ferreira, Fortaleza (CE), 1925. 

Robson Oliveira/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Praça do Ferreira, Fortaleza (CE), 2017. 

a) Descreva as mudanças ocorridas ao longo do tempo na paisagem da praça do Ferreira, em 

Fortaleza (CE). 

 

 

 

 

 

b) Qual é a importância de lugares como praças e parques para os moradores de uma cidade?  
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2. Analise a imagem a seguir. 

Valter Campanato/Agência Brasil 

 

Altamira (PA). 

No Brasil, as casas representadas na fotografia são construídas por povos ribeirinhos. Explique 
por que, em áreas próximas aos rios, ocorre esse tipo de construção. 
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3. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Infância no Brasil, 2010 

 

Fonte: Indicadores sociais municipais: uma análise dos resultados do universo do Censo D 

emográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. (Estudos e pesquisas. Informação demográfica e socioeconômica, n. 28). Disponíve l em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/default_indicadores_sociais_municipais.shtm>.  

Acesso em: mar. 2012. 

Considerando que a escala numérica é de 1:30 000 000 e que a distância no mapa original é de  
3 cm, calcule, em quilômetros, a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e Salvador.  
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4. Observe o mapa a seguir. 

Reprodução/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Brasil: Região Norte 

 

Fonte: IBGE. Disponível em: 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_tematicos/mapas_do_brasil/mapas_regionais/politico/regiao_norte.pdf>. Acesso em: 12 out. 2018. 

Se você precisasse ir de Palmas até Manaus, qual seria a distância real, em quilômetros, que 
percorreria em uma linha reta? Considere que a distância entre as duas cidades, no mapa 
original, corresponde a 6,5 cm e que, na escala, 1,5 cm equivale a 340 km.  
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5. Leia o texto a seguir. 

O ano de 2012 será um ano bissexto, o que significa que mais um dia será 

acrescentado aos 365. O mês de fevereiro irá até o dia 29, uma quarta-feira.  

BRASIL. Ano de 2012 terá 366 dias. 9 jan. 2012. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/governo/2012/01/ano-de-2012-tera-366-dias>. Acesso em: 30 ago. 2018. 

Explique como o movimento da Terra gera a alteração no calendário que foi comentada no texto. 

 

 

 

 

 

 

6. Analise o esquema a seguir. 

Rhcastilhos/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Incidência dos raios solares sobre a superfície da Terra. 
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Considerando o motivo das diferenças entre os hemisférios, interprete o esquema apresentado 
relacionando-o ao movimento de translação e explique como a incidência solar define as 
estações do ano.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Observe a imagem para responder às questões que se seguem. 

Andre Deak/Flickr/Domínio Público 

 

Floresta Amazônica (AM). 

a) Em qual zona térmica esse tipo de formação vegetal é encontrado? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

1º bimestre – Avaliação 

b) Descreva a zona térmica apresentada na fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Observe a fotografia. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Acampamento de nômades tibetanos (Tibete). 

Os povos que ocupam as moradias representadas na imagem estão sempre migrando em busca 
de áreas com: 

a) condições melhores de sobrevivência. 

b) clima tropical quente e chuvoso. 

c) infraestrutura urbana adequada. 

d) espaço para construção de casas fixas. 
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9. Analise o mapa a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

Região Metropolitana de Maceió (AL) 

 

No mapa, a parte em tom mais claro representa a área da região metropolitana de Maceió, no 
estado de Alagoas. Considere que a distância no mapa original é de 10 cm e que, na escala,  
10 km equivalem a 1 cm. Calcule, em quilômetros, a distância real da região que ocupa o litoral 
alagoano e assinale a alternativa correta. 

a) Aproximadamente 10 km. 

b) Aproximadamente 100 km. 

c) Aproximadamente 10 000 km. 

d) Aproximadamente 100 000 km. 
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10.  Analise a imagem e responda à questão a seguir. 

Reprodução/IBGE 

 

Esquema do movimento da Terra em relação ao Sol. 

Ilustrado na imagem, o movimento da Terra que determina as estações do ano é o de: 

a) rotação: a Terra gira em torno do seu eixo. 

b) rotação: a Terra gira em torno do Sol. 

c) translação: a Terra gira em torno do seu eixo. 

d) translação: a Terra gira em torno do Sol. 

 


