
ATIVIDADES 

1. Qual a teoria que mais satisfaz a comunidade científica sobre a origem do Sistema Solar? 

 

2. Nesse tipo de clima as temperaturas são elevadas, com temperaturas superiores a 26°C. As chuvas são 

escassas e irregulares, havendo longos períodos de seca. Portanto, é um clima quente e seco. 

a) (  ) clima equatorial b) (  ) clima temperado c) (  ) clima polar d) (  ) clima semiárido 

 

3. O que são divisores de águas? Cite um exemplo. 

 

4. Explique a importância da radiação solar para o nosso planeta. 

 

5. Identifique os elementos de um rio na paisagem 

ilustrada a seguir, escrevendo o nome deles nas linhas 

correspondentes. Utilize as “palavras” do quadro 

“Elementos de um Rio”: 

 
 

6. Qual o nome dos corpos d’água de menor fluxo que desaguam nos rios principais?  

a) (  ) Nascentes b) (  ) Afluentes c) (  ) Meandros d) (  ) Várzeas 
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7. Observe a imagem a seguir: 

Qual tipo de foz corresponde ao da imagem? 

Explique com suas palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. O que ocorre com a direção dos rios quando estes chegam a uma parte do relevo aplainada (“mais plano”)? 

a) (  ) Muda de direção (meandros), perde força 

e velocidade. 

b) (  ) Não muda de direção. 

c)  (  ) Segue uma única direção e perde força e velocidade. 

d) ( ) Segue uma única direção e aumenta sua força e 

velocidade. 

 

9. Observe a ilustração a seguir (Curso fluvial) e, em seguida, faça o que se pede. 

a) As porções do vale fluvial marcadas com as letras A, B e C correspondem a que partes do curso fluvial? 

b) De que tipo é a foz desse rio? Explique sua resposta. 

 

10. Planícies de inundação (várzeas) formam-se ao 

longo do vale dos rios quando ocorrem enchentes 

provocadas pelas “cheias” decorrentes das chuvas 

na região. Ali, de maneira geral, é que se depositam 

os sedimentos vindos de outras partes da bacia. 

Deste modo, responda o que se pede a seguir. 

a) O que é várzea? 

b) Qual é a origem dos sedimentos transportados 

pelos rios? 

c) Existe relação entre os sedimentos das planícies 

de inundação e a pratica da agricultura? Cite 

exemplos. 
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