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1)  Note que os continentes se encaixam como peças de quebra-cabeça. Essas e outras evidências sugerem 
que os continentes podem ter sido parte de um único conjunto de rochas no passado. Esta teoria é chamada 
teoria da deriva continental. A teoria da Deriva Continental foi proposta em 1912, pelo cientista alemão 
Alfred Wegener, dizia esse que há milhões de anos havia um só continente chamado Pangéia que era cercado 
por um só oceano denominado Pantalassa. Em tempos anteriores à teoria da Deriva Continental surgiram 
outras teorias propostas por cientistas que também perceberam o fato, mas não obtiveram êxito em suas 
descobertas, pois essas não repercutiram. 

Segundo a Deriva Continental, a Pangéia teria se rompido vagarosamente dividindo-se em 
dois continentes denominados Laurásia, localizado ao norte, e Gondwana, localizado ao sul.  

 

 
Localize no mapa atual, quantos e quais são os continentes atualmente existentes? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
2)  Marque a opção CORRETA com X.  
No dia-a-dia, nem sempre precisamos utilizar as referencias para nos deslocarmos em nossos espaços de 
convivência ( a cidade, o campo). Os referencias fixos – como bairro, quadras, ruas, fazenda, estradas e rios – 
são, para nos, mais familiares e, recorremos a eles quando queremos nos localizar e por conseqüência, nos 
orientar. 
Entretanto, as referencias norte, sul, leste, oeste estão presentes em boa parte dos espaços construídos pelas 
sociedades humanas. Basta observar alguns exemplos das localizações no interior das cidades brasileiras: em 
São Paulo ou no Rio de Janeiro fazemos o uso dos termos “ Zona norte”, “zona sul”, “zona leste” e “zona 
oeste”. Pois bem, para nos orientar-mos pela a natureza é necessário observarmos: 
a) Nuvens, Som, e Chuvas 
b) Sol, Lua e Estrelas 
c) Chuvas, Temperatura, Climas 
d) Precipitação, Latitude e Longitude 



e) Paralelos, Meridianos, Latitude e Longitude 
 
 3) Que tipo de denúncia à charge está veiculando? Quais são as reais conseqüências dessa falta de 
consciência ambiental? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

                                                            
'Pare de fumar perto de mim 
 
4) Os gráficos podem ser construídos de diferentes formas. Os principais são: gráficos de barras, gráficos de 
linhas e gráfico circular.  
Observe atentamente o gráfico abaixo e responda: 
 
a) Que tipo de gráfico é esse?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual é o título do gráfico? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
5) (PUC-GO) Considerando o circulo de fogo:  
 

 
 
Quais são os continentes que a linha imaginária atravessa. 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
6)  Marque a opção CORRETA com X. 
* Considerando as zonas térmicas da Terra e a letra da musica de “Jorge Bem Jor,” podemos dizer que o Brasil 
é um país de clima tropical. Por que?  
 

 
Moro num país tropical, abençoado por Deus 
E bonito por natureza, mas que beleza 
Em fevereiro (em fevereiro) 
Tem carnaval (tem carnaval) 
Tenho um fusca e um violão 
Sou Flamengo 
Tenho uma nêga 
Chamada Tereza 
Sambaby 
Sambaby 
Sou um menino de mentalidade mediana 
Pois é, mas assim mesmo sou feliz da vida 
Pois eu não devo nada a ninguém 
Pois é, pois eu sou feliz 
Muito feliz comigo mesmo 

a) Devido às altas temperaturas, do verão; 
b) Por que o carnaval este ano foi no mês de Fevereiro; 
c) Por que o Brasil está em a Linha do Equador e o Tropico de Câncer;  
d) Por que o Brasil está em a Linha do Equador e o tropico de Capricórnio; 
e) Devido às torcidas organizadas que estão cada vez, deixando os torcedores fora dos estádios, com medo das 

violências.  
 
 

BOA ATIVIDADE!!! 
 


