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1. No mapa-múndi a seguir, que mostra a dinâmica dos climas com base na distribuição da 
temperatura, é possível observar o traçado da demarcação das zonas climáticas. 

Reprodução/IBGE 

ZONAS CLIMÁTICAS 

 
Fonte: IBGE. Atlas Geográfico Escolar. 6.ed. Rio de Janeiro, 2012, p. 60. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap3_pt2.pdf>. Acesso em: 10 out. 2018. 

Com base nos seus conhecimentos, relacione a divisão das três zonas climáticas com os  
movimentos de rotação e translação da Terra. 
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2. Leia o trecho e, depois, observe a tabela sobre coleta e tratamento de esgoto no Brasil. 

A visão equivocada de que a água é um bem abundante e inesgotável,  

ocasionando, portanto, a ausência de medidas conservacionistas e uso adequado 

dos recursos hídricos, com a consequente [extinção e] contaminação de mananciais 

gerando a escassez de água [e maior custo de tratamento], está sendo reformulada 

no sentido de que os recursos hídricos são um bem passível de exaustão, tendo 

como consequências graves a deterioração e escassez de água potável para o 

abastecimento de cidades. 

GUEDES, Josiel de Alencar. Poluição de rios em áreas urbanas. Ateliê Geográfico. Goiânia, v. 5, n. 2, ago/2011. p. 212-226. Disponível 

em: <https://www.revistas.ufg.br/atelie/article/view/15488/9473>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

 

A coleta e o tratamento de esgoto no Brasil – 2008 

Região Total de municípios Municípios com coleta 
de esgoto (%)  

Municípios com 
tratamento de esgoto (%) 

Norte 449 13% 7% 

Nordeste 1793 46% 19% 

Sudeste 1668 95% 48% 

Sul 1188 40% 24% 

Centro-Oeste 466 28% 25% 

Elaborado com base em IBGE. PNSB 2008: Abastecimento de água chega a 99,4% dos municípios, coleta de lixo a 100%, e rede de 

esgoto a 55,2%.  Disponível em: <https://bit.ly/2LLiSzy>. Acesso em: 30 ago. 2018. 

Com base no trecho do artigo e nos dados da tabela, responda: qual é o principal uso da água no 
ambiente urbano e qual é o principal problema desse uso para o recurso hídrico? 
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3. A evolução do gelo no mar Ártico é uma das evidências usadas pela Nasa para comprovar um 
fenômeno natural intensificado pelas atividades dos seres humanos. Observe as imagens a seguir. 

Fotos: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio 

 

Evolução do gelo no mar Ártico em um período de 20 anos. 

Com base nas imagens de satélite e nos seus conhecimentos sobre os efeitos da interferência 
humana na Terra, explique qual fenômeno e qual atividade humana são responsáveis por 
intensificá-lo. 
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4. A imagem a seguir apresenta a várzea de um rio localizado no Pantanal. 

Flávio André/MTUR/flickr/Domínio Público

 

Rio na região do Pantanal, Corumbá (MS), 2018. 

Com base nas características apresentadas na imagem como a vegetação e a inundação da 
várzea, faça uma relação entre as características do rio e o regime de chuvas na região retratada, 
considerando se ela enfrenta chuvas constantes ou períodos de seca. 
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5. A mata ciliar é importante para a preservação dos rios, nascentes e lagos, garantindo a 
manutenção do ciclo hidrológico e a qualidade e quantidade da água. Sua preservação é 
importante tanto em ambientes urbanos quanto em ambientes rurais. Leia a definição sobre 
Área de Proteção Permanente (APP), de acordo com a Embrapa: 

Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente 

é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, [...] proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas. 

EMPRAPA. Área de Preservação Permanente (APP). Disponível em: <https://www.embrapa.br/codigo-florestal/entenda-o-codigo-

florestal/area-de-preservacao-permanente>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

Considerando a definição de “área de preservação”, explique quais são as consequências do 
desmatamento de matas ciliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A dinâmica da atmosfera da Terra é influenciada em grande parte pelos seus movimentos. A 
imagem a seguir representa um deles. 

Reprodução/IBGE 

 

Representação de movimento da Terra. 



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 6º ano 

3º bimestre – Avaliação 

A imagem representa o movimento de: 

a) rotação. Ele influencia na inclinação da Terra em relação ao Sol, fazendo com que os raios 

solares incidam com intensidades diferentes na superfície do planeta, caracterizando climas 

distintos. 

b) translação. Realizado pela Terra em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias. 

Esse movimento, combinado com a inclinação do eixo terrestre, é responsável pelas quatro 

estações climáticas. 

c) translação. Movimento da Terra em relação ao seu próprio eixo, que vai diferenciar as quatro 

estações climáticas. 

d) rotação. Realizado pela Terra em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias. Esse 

movimento, combinado com o de translação do planeta, é responsável pela formação das 

quatro estações climáticas.  

 

7. No mapa Ásia físico a seguir, observe o relevo na bacia do rio Yang-Tsé-Kiang, conhecido também 
por rio Azul, localizado na China. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

ÁSIA FÍSICO 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 46. 
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Considerando os diferentes relevos na imagem, em relação ao uso dos recursos hídricos é 
possível afirmar: 

a) A bacia do rio Yang-Tsé-Kiang apresenta uma hidrografia bem rica, o que a faz ser importante 

para a economia local, permitindo uma grande diversidade de usos. 

b) Percebem-se dois relevos diferentes no mapa. No relevo próximo ao oceano, os rios podem 

ser utilizados na produção de energia elétrica. No relevo do interior do país, pode ocorrer o 

plantio de arroz. 

c) Como na parte montanhosa há a presença de neve, o uso da terra para a agricultura é 

prejudicado, sendo mais indicado nas terras mais baixas, onde a temperatura é mais amena. 

d) No interior do país o terreno é montanhoso, incentivando a instalação de hidrelétricas; na 

região mais próxima do oceano o relevo é mais plano, facilitando o transporte de pessoas e 

mercadorias. 

 

Observe a imagem para responder às questões 8 e 9. 

A fotografia a seguir representa uma das formas de evitar um fenômeno conhecido como ilhas 
de calor. 

Pixabay/<pixabay.com>  

 

Central Park, Nova York (Estados Unidos). 

8. Considerando seus conhecimentos sobre esse fenômeno, assinale a alternativa correta. 

a) As ilhas de calor são uma questão de saúde pública, pois concentram a poluição no centro, 

causando maior incidência de doenças respiratórias nos moradores locais. 

b) A emissão dos gases resultantes da queima de combustível fóssil não é responsável pela 

intensificação do fenômeno. 
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c) As ilhas de calor afetam a atmosfera em escala global, constituindo preocupação de diversos 

governos em conjunto. 

d) A ilha de calor é um fenômeno importante para regular a temperatura atmosférica. Sem ele, 

as temperaturas seriam muito baixas, dificultando a vida na Terra.  

 

9. Sobre a importância de espaços verdes no ambiente urbano, indique a resposta incorreta. 

a) Espaços verdes são importantes para a manutenção do ciclo hidrológico, já que possibilitam 

a absorção da água da chuva. 

b) Concreto e asfalto irradiam mais calor que as áreas com vegetação, por isso, onde não há 

espaços verdes, a temperatura é maior. 

c) Desde o surgimento das primeiras cidades havia preocupação com a preservação da natureza. 

d) Durante o dia, os ventos sopram para as áreas com menor concentração de vegetação. 

 

10. A imagem a seguir é um esquema do ciclo hidrológico. 

Ministério do Meio Ambiente/Governo Federal do Brasil  

 

Esquema do ciclo hidrológico. 
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Com base em sua observação, escolha a alternativa correta. 

a) Na cidade e no ambiente rural, o ciclo hidrológico é basicamente igual, mudando apenas a 

quantidade de água absorvida pelo solo e a quantidade de água escoada pela superfície. 

b) Os divisores de água das bacias hidrográficas interferem na fase de evaporação do ciclo 

hidrológico. 

c) A infiltração de água depende do tipo de solo da bacia hidrográfica. Onde há solo arenoso, o 

abastecimento de reservatórios subterrâneos é maior, dada a facilidade de infiltração. 

d) A presença da vegetação interfere na umidade da área, pois forma uma barreira para os raios 

solares alcançarem as águas superficiais. 


