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Unidade 2

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 6o ANO 

1.

a) No sistema solar, a Terra localiza-se entre Júpiter e Saturno. (F) 

b) A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto do sistema solar em tamanho. (V) 

c) A Terra é ligeiramente achatada nos polos e seu formato é denominado geoide. (V)

d) O eixo terrestre é imaginário e atravessa a superfície da Terra entre o Equador e o Trópico 
de Câncer. (F)

e) O eixo terrestre está inclinado em relação ao plano do movimento da Terra em torno do Sol. (V) 

2.  

a) A luz e o calor do Sol não chegam com a mesma intensidade a todos os lugares 
do planeta por causa de dois fatores: a inclinação do eixo terrestre e a forma 
arredondada da Terra.

b) As diferentes intensidades de luz e calor que a Terra recebe do Sol são fatores que 
possibilitam dividi-la em zonas térmicas. 

c) As áreas da Terra que recebem maior quantidade de calor e são mais iluminadas são 
aquelas situadas próximas ao Equador.

3.

Zona térmica Localização Características 

Tropical 
Entre os Trópicos de 

Câncer e de Capricórnio.

Raios solares incidem com intensidade.
Grande quantidade de calor.

Maior iluminação.

Temperada 
do Sul 

Entre o Trópico de 
Capricórnio e o Círculo 

Polar Antártico.

Média inclinação dos raios solares.
Média quantidade de calor e 

temperaturas amenas.

Temperada  
do Norte 

Entre o Trópico de Câncer 
e o Círculo Polar Ártico.

Média inclinação dos raios solares.
Média quantidade de calor e 

temperaturas amenas.

Polar Ártica
Junto ao Polo Norte, 

limitada pelo Círculo Polar 
Ártico. 

Forte inclinação dos raios solares.
Pequena quantidade de calor.

Calotas polares. 

Polar Antártica 
Junto ao Polo Sul, 

limitada pelo Círculo Polar 
Antártico.

Forte inclinação dos raios solares. 
Pequena quantidade de calor.

Calotas polares.
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4.  

a) Movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo imaginário, ou seja, em torno de si 
mesma. (R)

b) A principal consequência desse movimento é a determinação das estações do ano. (T)

c) Movimento que a Terra realiza em torno do Sol. (T)

d) Esse movimento ocorre de oeste para leste e dura cerca de 24 horas. (R)

e) A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. (R)

f) Esse movimento dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. (T)

5.

a) No verão, os dias são mais quentes e longos, em consequência do maior tempo de exposição 
aos raios solares, enquanto as noites são mais curtas. No inverno, a temperatura do ar é mais 
baixa, as noites são mais longas e os dias mais curtos, em razão da menor exposição aos 
raios solares.

b) No outono e na primavera, as temperaturas tornam-se mais amenas. O dia e a noite têm a 
mesma duração, já que a iluminação é igual nos dois hemisférios.

6. 
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 Legenda

 Zona tropical

 Zona temperada do Sul

a) A maior parte do Brasil está localizada na zona tropical.

b) Resposta pessoal.

7.

a) Em 1884, nos Estados Unidos, realizou-se uma convenção internacional que estabeleceu 
que o fuso horário do Meridiano de Greenwich (0º) seria a referência mundial na 
determinação das horas. (V)

b) Fuso horário é cada uma das 20 faixas de 30º em que se divide a Terra; cada faixa 
corresponde a uma hora.(F)

Correção: Fuso horário é cada uma das 24 faixas de 15º em que se divide a Terra; cada faixa 
corresponde a uma hora.

c) O Meridiano de Greenwich passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, situado 
em Paris, na França. (F)

Correção: O Meridiano de Greenwich passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, 
situado em Londres, no Reino Unido.

d) As localidades situadas a leste do fuso horário de Greenwich têm a hora adiantada em 
relação a esse fuso. (V)

e) Países com grande extensão longitudinal (leste-oeste) apresentam muitos fusos horários, 
como é o caso da Rússia. (V)

8.

a) Em Brasília, serão 9 horas e em Rio Branco, 8 horas. Para determinar a hora na capital do 
estado do aluno será necessário que ele localize o estado e identifique a relação com a 
hora de Brasília.

b) Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e a parte oeste  
do Pará.

c) Resposta pessoal. 
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9.

Acontecimento Era geológica 

Formação dos oceanos e surgimento  
das primeiras formas de vida.

Pré-cambriano

A Terra era habitada por mamíferos, aves  
e enormes répteis, como os dinossauros.

Mesozoica 

Desenvolvimento de várias espécies de mamíferos, 
entre elas, o ser humano.

Cenozoica 

Surgimento dos primeiros anfíbios e répteis. Paleozoica 

Desenvolvimento da vida nos oceanos (moluscos,  
algas e primeiras espécies de peixes).

Paleozoica 

Formação das grandes cadeias de montanhas  
(Andes, Himalaia etc.). 

Cenozoica 

Resfriamento da Terra e formação das primeiras rochas. Pré-cambriano

Aparecimento das primeiras espécies de aves  
e dos primeiros mamíferos.

Mesozoica 

Definição dos contornos dos atuais  
continentes e oceanos.

Cenozoica

10. 

 A  Nome: crosta terrestre.

 Características: camada mais externa da Terra, sua espessura varia de 25 a 90 
quilômetros. É formada por rochas e minerais e divide-se em crosta continental e 
crosta oceânica.

 B  Nome: manto terrestre.

 Características: camada intermediária da Terra, localizada entre a crosta e o núcleo. 
Tem uma espessura de aproximadamente 2 900 quilômetros, e divide-se em 
manto superior e inferior. É formado por rochas sólidas e magma.
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 C  Nome: núcleo.

 Características: parte central da Terra, sua espessura é de aproximadamente 3 470 
quilômetros, com temperatura de cerca de 6 000 ºC.

11.  

atmosfera

litosfera

hidrosfera

 Sugestão de resposta: Os componentes são interdependentes, isto é, relacionam-se entre 
si, e a modificação de um deles provoca alteração nos demais.

12. 

a) No início do século XX, o cientista alemão Alfred Wegener desenvolveu uma teoria 
chamada deriva continental.

b) Ele desenvolveu a teoria após muitas análises. Observou, por exemplo, que a costa leste 
da América do Sul parecia se encaixar na costa oeste da África, como se no passado 
formassem um só bloco.

c) De acordo com essa teoria, os continentes atuais são originários de um único e gigantesco 
continente que existiu há 300 milhões de anos, denominado Pangeia.

d) Há cerca de 200 milhões de anos, o continente Pangeia teria começado a se dividir em 
dois grandes blocos: Laurásia e Gondwana, que mais tarde também teriam se afastado 
e se fragmentado, dando origem aos atuais continentes.
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13.  

Onde ocorrem Litosfera 

Tipos de placas

Convergentes: placas que se chocam,  
colidindo uma contra a outra.

Divergentes: placas que se separam,  
afastando-se uma da outra.

Transformantes: placas que se atritam,  
passando uma ao lado da outra.

Consequências 
da colisão entre 

placas

Formação de dobramentos que originam  
grandes montanhas.

Consequências do 
afastamento entre 

placas

Grande atividade sísmica, vulcanismo  
e expansão do fundo oceânico.

Placa onde está 
localizado o Brasil 

Placa Sul-americana.

14.  
a) Quando uma placa tectônica sofre uma ruptura, o material do manto terrestre tende a 

escapar por ela, chegando até a superfície na forma de rochas, gases, lavas e cinzas, 
dando origem ao fenômeno do vulcanismo.

b) As partes de um vulcão são: cratera ou “boca”, que pode ficar no topo ou nas laterais; 
chaminé ou conduto, que é o canal por onde o magma sobe para chegar à superfície; e 
câmara magmática, onde fica acumulado o magma.

c) Porque o território brasileiro está situado no centro da Placa Sul-americana e, portanto, 
distante das áreas de choque das placas. 

15.

a) Terremoto ou abalo sísmico é a vibração na crosta terrestre causada pelo movimento das 
placas tectônicas. 

b) Tsunami é um terremoto na crosta oceânica que pode levar ao deslocamento de uma 
grande massa de água do oceano, formando uma onda gigantesca.

c) A escala Richter mede a intensidade e a força de um terremoto. Ela vai de 0 a 9 pontos.


