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Unidade 5

RESPOSTAS DAS SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO – GEOGRAFIA – 6o ANO 

1. 

(V)  Massas de ar são grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura 
de suas áreas de origem. 

(F)  As massas de ar que se formam nas proximidades das zonas tropicais são frias e 
provocam a queda da temperatura nos lugares por onde passam. 

(V)  Além da temperatura, as massas de ar assumem as características de umidade do lugar 
onde se formam. Se sua origem é no oceano, a massa de ar é úmida e normalmente 
provoca chuvas. 

(V)  No Brasil atuam várias massas de ar, e uma delas é a Polar Atlântica, massa de ar fria. 

(F)  No território brasileiro, atuam apenas massas de ar continentais.

2. 

a) Pode plantar ou colher antes de uma geada.

b) Pode cancelar voos ou alterar a rota dos aviões caso, na região onde se situam os 
aeroportos, haja previsão de neblina forte, tempestades de neve ou chuva.

c) Pode escolher o que levar na bagagem: roupas para o calor ou para o frio, por exemplo, 
além de poder programar seus passeios conforme a previsão.

3.  

a) Um turista em busca de dias ensolarados deveria viajar para os seguintes estados: Ceará, 
Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia.

b) Deveria levar um guarda-chuva, porque a previsão é de pancadas de chuva.

c) Resposta pessoal, de acordo com o estado onde vive o aluno.

4. 

a) Os principais elementos climáticos são a temperatura do ar, a precipitação e a 
pressão atmosférica.

b) A temperatura depende da insolação, isto é, da intensidade da luz e do calor do Sol que 
chegam a um determinado lugar.

c) A temperatura diminui do Equador para os polos.

d) A água presente na atmosfera pode precipitar-se (cair) na forma de chuva, neve ou granizo.

e) A pressão atmosférica é a pressão (o peso) que o ar exerce sobre tudo o que existe na 
superfície terrestre. A desigualdade de pressão atmosférica entre dois lugares dá origem 
aos ventos e às massas de ar.
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5. 

CLIMA

1 Equatorial

2 Tropical

3 Tropical semiárido

4 Tropical litorâneo

5 Tropical de altitude

6 Subtropical

6. 

(V)  O clima equatorial ocorre em regiões localizadas nas proximidades da linha do Equador. 

(V)  São características do clima equatorial as temperaturas elevadas e a grande quantidade 
de chuvas durante a maior parte do ano.

(F)  O clima tropical semiárido é quente e úmido, predominando em toda a região 
Centro-Oeste.

(F)  O clima tropical apresenta duas estações bem definidas: verão quente e seco e inverno 
chuvoso e com temperaturas amenas.

(V)  No Brasil central o clima é tropical e as chuvas são mal distribuídas, concentrando-se no 
verão. No inverno há uma estiagem (seca) prolongada.

(F)  Nas áreas serranas do Sudeste as temperaturas são mais elevadas e o clima é 
classificado como tropical. 

(V)  O clima subtropical apresenta duas estações do ano bem demarcadas: verão quente e 
inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas ou neve.

7. 

(B)  Caracteriza-se por verões secos e invernos com muitas chuvas e temperaturas amenas. 
Ocorre, principalmente, no sul da Europa.

(C)  Caracteriza-se por apresentar baixas temperaturas na maior parte do ano. O verão é 
curto e o inverno é longo e muito frio, com intensa precipitação de neve.

(D)  Apresenta escassez de chuvas, podendo ser frio, como no Deserto do Atacama, no Chile, 
ou quente, como no Deserto do Saara, na África. Nesse clima, a amplitude térmica diária 
é elevada.

(A)  É característico das regiões situadas entre os trópicos e os círculos polares. As estações 
do ano são bem definidas, com temperaturas entre 23 °C e 18 °C.
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8. 
(BR)  Equatorial
(BR)  Tropical de altitude
(BR)  Tropical litorâneo

(BR)  Tropical semiárido
(BR)  Subtropical
(BR)  Tropical

9. 

Florestas equatoriais  
e tropicais

Florestas temperadas  
e subtropicais

Florestas boreais

Localização 
América Central e 

América do Sul, África e 
Sudeste Asiático.

Maior parte da Europa, 
 nordeste dos Estados 

Unidos e parte do 
Japão.

Canadá, 
Noruega, Suécia, 

Finlândia e 
Rússia.

Tipos de clima Equatorial e tropical. Temperado úmido.
Temperado 
continental.

Aspecto

São densas e 
exuberantes, 

constituídas por grande 
diversidade de espécies 

animais e vegetais.

Árvores altas com 
espécies variadas que 
perdem as folhas no 

inverno.

São muito 
homogêneas, 

com predomínio 
de pinheiros.

10. A vegetação de deserto ocorre nas regiões onde chove muito pouco, tanto em áreas frias 
como em áreas quentes da superfície terrestre. Ela é formada por gramíneas, arbustos 
e algumas plantas isoladas, com poucas folhas ou com espinhos, que se adaptam ao 
ambiente, como os cactos.

11. 

(B)  É formada basicamente por gramíneas, mas também pode apresentar alguns arbustos. 
(A)  Ocorre principalmente na América do Sul, na África e na Austrália. Esse bioma é 

característico de regiões tropicais que apresentam uma estação seca bem definida. 
(C)  É formada por musgos, liquens e algumas poucas plantas rasteiras. 
(A)  Essa vegetação compõe-se basicamente de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores. 
(C)  É a formação vegetal que ocorre nas regiões polares, por um curto período do ano 

(cerca de três meses), durante o descongelamento parcial do solo. Embora seja típica da 
região do Círculo Polar Ártico, em algumas áreas da Antártida também se desenvolvem 
liquens e musgos. 

(B)  São características de áreas de baixa pluviosidade. Ocorre na América do Norte, na 
Europa, na Ásia, na África e na América do Sul. 
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12.

Caatinga Campos 

Localização 
Áreas do Nordeste e porção norte 

do Sudeste.

Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Pará e 
Amapá.

Características 

Vegetais adaptados à escassez de 
água. Alguns, por exemplo, possuem 

um tecido que reveste suas folhas 
e dificulta a perda de água. Outros 

têm folhas grossas, às vezes
em forma de espinhos.

Vários tipos de campos, em 
virtude da variedade de solos, 

climas e relevo.

13.

a) O texto apresenta a localização e as características do Cerrado.

b) Exceto a Bahia, os estados citados no texto ocupam a área central do Brasil e não têm 

litoral.

c) O Cerrado é descrito como uma vegetação de pequenas árvores retorcidas, dispersas em 

meio a um tapete de gramíneas.

14.

a) Nessa obra, Rugendas retrata a Mata Atlântica.

b) Não, a maior parte da Mata Atlântica já foi devastada. O espaço antes coberto pela mata é 

hoje ocupado por grandes cidades, áreas de pastagens e de agricultura.

15. 

a) No Brasil, a Floresta Amazônica ocupa toda a Região Norte, parte das regiões Centro-Oeste  

e Nordeste.

b) O aluno pode citar, por exemplo, grande variedade de plantas e animais: cerca de trezentas 

espécies vegetais diferentes podem ser encontradas em cada 2 km2 dessa floresta.

c) Nas últimas décadas, o desmatamento dessa floresta tem sido intenso, em virtude da 

exploração de madeira, da introdução de projetos agropecuários, da mineração e da 

abertura de estradas.


