
 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 

DATA: 16/12/2019 VALOR: 20 PONTOS NOTA: 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA SÉRIE: 6º ANO TURMA: ANCHIETA 

NOME COMPLETO:  Nº: 

 

1. RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

 

→ Capítulo 1 – Paisagem e lugar - Páginas 06 a 15. (Livro 1) 

→ Capítulo 2 – Espaço geográfico - Páginas 16 a 26. (Livro 1) 

→ Capítulo 3 – O urbano e a cidade  – Páginas 28 a 47. (Livro 1) 

→ Capítulo 4 – O Espaço Rural nos dias de hoje  – Páginas 48 a 62. (Livro 1) 

→ Capítulo 5 – O Planeta Terra: Localização e orientação – Páginas 64 a 79. (Livro 1) 

→ Capítulo 9 – Relevo: agentes transformadores, estruturas e formas. Páginas 128 a 143. (Livro 1) 

 

→ Capítulo 14 – Paisagens quentes – Páginas 60 a 73. (Livro 2) 

→ Capítulo 15 – Paisagens temperadas – Páginas 74 a 87. (Livro 2) 

→ Capítulo 16 – Paisagens frias – Páginas 88 a 102. (Livro 2) 

→ Capítulo 19 – Bacias Hidrográficas – Páginas 142 a 160. (Livro 2) 

02. ORIENTAÇÕES 

 

O aluno deverá preparar-se para a prova de recuperação: 

 

→ Revendo as anotações feitas em sala de aula; 

→ Revendo os exercícios que foram aplicados durante o ano letivo; 

→ Estudando o conteúdo no livro didático com o auxílio dos respectivos mapas, gráficos e tabelas. 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
Trabalho – Valor: 20 pontos  

 Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova final de Geografia) 

Prova – Valor: 80 pontos 

 A prova constará de 15 questões, sendo 9 questões discursivas e 6 objetivas. 

INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSE EXERCÍCIO 
 

1. Não é necessário copiar as questões.  

2. Numere as respostas seguindo a mesma ordem da folha e destacando bem os números e os itens das 

questões. 

3. O trabalho pode ser digitado, porém, se fizer manuscrito não dê respostas a lápis. Use caneta azul ou preta. 

4. Entre uma questão e outra salte duas linhas e entre os itens uma linha. 

5. Nas questões de múltipla escolha, copie a opção considerada como resposta. 

6. Respostas completas e organização na elaboração do trabalho serão critérios de correção. 

7. Faça o exercício com atenção e não copie dos colegas. Lembre-se que a melhor maneira de aprender a 

matéria é resolvendo os exercícios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – Paisagem e Lugar 

 

QUESTÃO 1. (Valor: 1,0 ponto) 

 

a) EXPLIQUE o conceito de lugar, paisagem e espaço geográfico. 

b) APONTE e CARACTERIZE os tipos de paisagens. 

 

CAPÍTULO 2 – Espaço geográfico 

 

QUESTÃO 02. (Valor: 1,0 ponto) 

 

“O espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo da história das diversas sociedades humanas; 

dessa forma, representa interesses, técnicas e valores dessas mesmas sociedades, que o constroem segundo suas 

necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio de desenvolvimento dos meios técnicos de cada 

sociedade”. 
(SILVA, A. C. et. al. Geografia contextos e redes 01. 1º ed. São Paulo: Moderna, 2013. p.19). 

 

No trecho acima, observa a noção de espaço geográfico vinculada: 

A) ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas de seus contextos. 

B) à ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e que nele se reproduz. 

C) à história da humanidade, limitando esse conceito às justaposições do passado. 

D) aos interesses da sociedade, em uma perspectiva totalitária e sem subjetividades. 

E) à utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades. 

 

CAPÍTULO 3 - O urbano e a cidade   

 

QUESTÃO 03. (Valor: 1,0 ponto) 

 

a) CARACTERIZE todos os problemas urbanos. 

b) EXPLIQUE: região metropolitana, metrópole, megacidades, megalópole, Densidade Demográfica e cidades 

globais. 

c) APONTE os principais objetivos do Estatuto das Cidades.   

 

QUESTÃO 04. (Valor: 1,0 ponto) 

 “A urbanização é um sinal característico da modernização econômica. A transferência da população do meio rural 

para o meio urbano acompanha a transição de um padrão de vida econômica apoiado na produção agrícola fechada 

e autossuficiente para outro, baseado na indústria, no comércio e nos serviços. Atrás do processo de urbanização, 

encontra-se a intensificação da divisão social do trabalho e o aprofundamento da produção mercantil”. 

(MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2008. p.402). 

O urbano diferencia-se do rural não somente pela sua posicionalidade, mas também por suas características sociais, 

econômicas e até culturais. Conforme o trecho acima, podemos considerar que o espaço urbano envolve: 

A) práticas predominantemente relacionadas com os setores secundário e terciário da economia, além de uma 

dinâmica trabalhista socialmente mais complexa. 

B) organizações de trabalho ordenadamente divididas, sem as mesmas atribuições austeras que geralmente se 

vinculam ao sistema produtivo do campo. 

C) uma menor relação entre custo e benefício para o trabalhador, em razão da presença de maquinários no cerne da 

produção, ao contrário do que ocorre no espaço rural. 

D) uma mais avançada produção tecnológica, haja vista que as cidades apresentam estruturas mecânicas mais 

avançadas que os grandes espaços de produção agrícola. 

E) uma lógica de dependência econômica e social acentuada, haja vista que as cidades não foram capazes de 

alcançar a mesma autossuficiência do meio agrário. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 - O Espaço Rural nos dias de hoje 

 

QUESTÃO 05. (Valor: 1,0 ponto) 

CARACTERIZE a agricultura familiar. 

 

QUESTÃO 06. (Valor: 1,0 ponto) 

CARACTERIZE a agricultura comercial ou agronegócio. 

 

QUESTÃO 07. (Valor: 1,0 ponto) 

A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola vem ocasionando profundas 

transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações, podemos considerar: 

 

A) a aceleração do processo de êxodo rural. 

B) o reordenamento democrático do espaço rural. 

C) a concentração da mão de obra no meio agrário. 

D) o processo de distribuição de terras agrícolas. 

E) a subordinação da cidade em relação ao campo. 

 

CAPÍTULO 5 – O Planeta Terra: Localização e orientação 

 

QUESTÃO 08. (Valor: 1,0 ponto) LOCALIZE no mapa abaixo as seguintes coordenadas geográficas: 

 

PONTO A: 30º latitude sul/ 120º longitude oeste 

PONTO B: 60º latitude norte / 60º longitude leste 

PONTO C: 30º latitude norte / 0º longitude 

PONTO D: 60º latitude sul / 150º longitude leste 

 

 
Fonte: www.geografiaparatodos.com.br 

 

QUESTÃO 09.  (Valor: 1,0 ponto) 

CONCEITUE: paralelos, meridianos, latitude e longitude. 

 

CAPÍTULO 9 – Relevo: agentes transformadores, estruturas e formas. 

 

QUESTÃO 10.  (Valor: 1,0 ponto) 

a) CARACTERIZE os agentes externos e internos modeladores do relevo. 

b) CARACTERIZE todas as formas de relevo. 

c) EXPLIQUE a estrutura dos relevos da Terra. 

 

 



CAPÍTULO 14 - Paisagens quentes 

 

QUESTÃO 11.  (Valor: 1,0 ponto) 

EXPLIQUE cada um dos fatores climáticos. (Informações no Capítulo 11) 

 

QUESTÃO 12.  (Valor: 1,0 ponto) 

a) CARACTERIZE a vegetação Amazônica e relacione com seu tipo climático. 

b) CARACTERIZE o Clima Tropical e relacione com seu tipo de vegetação. 

 

QUESTÃO 13.  (Valor: 1,0 ponto) 

a) CARACTERIZE a vegetação do Cerrado e relacione com seu tipo climático. 

b) CARACTERIZE o Clima Tropical Semiárido e relacione com seu tipo de vegetação. 

 

QUESTÃO 14.  (Valor: 1,0 ponto) 

APONTE as principais causas do desmatamento do Cerrado brasileiro. 

 

QUESTÃO 15.  (Valor: 1,0 ponto) 

 
Climograma da cidade de Goiânia, Goiás – www.geografiaparatodos.com.br 

Com base no climograma acima, podemos considerar que a região próxima à cidade de Goiânia apresenta um 

clima: 

A) equatorial 

B) tropical 

C) semiárido 

D) úmido 

E) subpolar 

 

CAPÍTULO 15 - Paisagens temperadas 

QUESTÃO 16. (Valor: 1,0 ponto) 
a) CARACTERIZE a vegetação da Mata de Araúcárias e relacione com seu tipo climático. 

b) CARACTERIZE a vegetação dos Pampas e relacione com seu tipo climático. 

 

QUESTÃO 17. (Valor: 1,0 ponto) 

a) CARACTERIZE a vegetação da Tundra e relacione com seu tipo climático. 

b) CARACTERIZE a vegetação da Taiga e relacione com seu tipo climático. 

 

CAPÍTULO 16 - Paisagens frias 

 

QUESTÃO 18. (Valor: 1,0 ponto) 

Apresenta as temperaturas mais baixas do planeta, podendo atingir até -50 °C. Situa-se nas faixas delimitadas pelos 

círculos polares e recebe raios solares durante poucos meses no ano. Marque a alternativa que corresponde a esse 

tipo de clima. 

A) Frio 

B) Temperado 

C) Polar 

D) Semiárido 

E) Equatorial 

   

 
 

 

 

 

 



CAPÍTULO 19 - Bacias Hidrográficas 

 

QUESTÃO 19. (Valor: 1,0 ponto) 

CARACTERIZE todas as bacias hidrográficas brasileiras. 

 

QUESTÃO 20. (Valor: 1,0 ponto) 

EXPLIQUE o projeto de transposição do São Francisco e APONTE as vantagens e desvantagens do projeto. 

 

 

 

A PROVA FINAL NÃO SERÁ LIMITADA A RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS LISTADOS NO  TRABALHO 

 


