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Todos as atividades propostas foram formuladas com base na apostila do 1º bimestre, nos
módulos 1 ao 10.
As respostas devem ser completas contemplando as normas de ortografia, gramática e produção
de texto.
As respostas devem ser feitas e entregues em folha de almaço, devidamente identificada, com
nome, série e turma do aluno.
Você pode (e deve) pesquisar na internet, assistir vídeos sobre os assuntos de aula. Quando
você utilizar informações destes locais, não se esqueça de colocar a fonte.
Faça com calma e atenção, pois o conteúdo é importante para todo o resto do seu ano.

1. Como foi a formação do Universo segundo a teoria do Big Bang.
2. Faça um esquema de globos terrestres que demonstre:
a) Hemisférios
b) Linhas de latitude
c) Linhas de longitude
d) Zonas climáticas.
3. Dê a coordenada geográfica dos pontos representados no mapa.
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4. Apresente a coordenada geográfica das seguintes cidades brasileiras:
a) São Paulo
b) Rio de Janeiro
c) Salvador
d) Belém do Pará
e) Três Corações – MG
f) Dourados – MS
g) Brasiléia – AC
5. Responda qual é a diferença de horas entre o Meridiano de Greenwich (0º) e os pontos indicados
no mapa.

6. Emanuel saiu de São Paulo (45ºW) no dia 27 de junho às 22 horas com destino à Paris (15ºE) em
um voo de 10 horas. Que horas Emanuel chegará a Paris?
7.

O Brasil devido a sua extensão possui diferentes fusos-horários. Explique o horário de verão
brasileiro.

8. Observe o mapa de parte do continente africano e faça as questões a seguir:
a)
Faça uma pesquisa sobre as
cidades indicadas no mapa
contendo:
- características naturais
- histórico
- idiomas oficiais
- dados populacionais
- principais atividades econômicas
- atual governo
- imagens
b) Levando em conta a escala de 1:
70 000 000 do mapa calcule a
distância entre Johannesburgo e as
outras cidades pesquisadas.
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9. Pesquise sobre a Cratera de Colônia no bairro de Vargem Grande município de São Paulo. Responda
aos seguintes itens:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Localização no município e no estado.
Historia da formação geológica
Vestígios na atualidade
Características de relevo, clima, solo, vegetação e fauna do local.
Unidade de Conservação que integra
População atual
Impactos ambientais

10. Pesquise o processo de mineração de areia para a indústria de construção na cidade de São Paulo.
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