
1. O texto abaixo apresenta algumas mudanças que ocorreram em um lugar com o passar do tempo. Leia-o e 

responda às questões. 

 

 
 

a) A história contata por Silvia, descreve o tempo geológico ou o tempo histórico? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

b) Quais foram as principais mudanças no espaço geográfico rua onde Sílvia mora ao longo dos anos? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2) Quais são as diferenças entre os espaços ecúmenos e anecúmenos? Cite um exemplo para cada um deles.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

3) Como podemos dividir os 8 planetas do Sistema Solar? Explique as principais características destes dois 

grupos de planetas.  

 

4) Desenho no globo abaixo os principais paralelos e meridianos listados:  

 

a) Linha do Equador 

 

b) Trópico de Caprocórnio 

 

c) Trópico de Câncer 

 

d) Meridiano de Greenwich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que são os Meridianos e os Paralelos? Para que eles servem?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

6) O que é um ano-luz 

_________________________________________________________________________________________ 

 

7) Quais são as fases da Lua?   

Sílvia tem 82 anos e há 60 anos mora na mesma casa, junto com seu esposo, João. Em uma conversa com 

seu neto, Sílvia conta que a rua onde mora já passou por muitas transformações. Há 60 anos, nessa rua não 

havia pavimentação asfáltica, porém ela tinha muitas residências e uma grande quantidade de árvores. Com 

o passar dos anos, o número de moradias e de árvores foi diminuindo, a rua foi pavimentada e surgiram 

muitos estabelecimentos comerciais.  

Atualmente, a casa de Sílvia é a única existente na rua. Ao lado direito da casa dela, há um prédio comercial 

com 15 andares e, em frente, foi construído o estacionamento de um grande shopping center. No restante da 

rua foram surgindo, nos últimos anos, vários estabelecimentos comerciais, como lojas e bancos. Além disso, 

a circulação de veículos e de pessoas intensificou-se e, atualmente, tornou a rua bastante movimentada. 

Sílvia sente saudades do tempo em que sua rua era um lugar tranquilo e também das pessoas que moravam 

perto de sua casa. 



_________________________________________________________________________________________ 

 

8) Por que as regiões polares do planeta Terra tem temperaturas tão baixas se compararmos com as demais 

regiões do planeta 

_________________________________________________________________________________________ 

 

9) As projeções cartográficas foram criadas para facilitar a elaboração de mapas. De acordo com os desenhos 

abaixo, quais são os tipos de projeção e suas principais características?  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

10) Explique o que é e para que servem as escalas nos mapas?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 


