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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

6º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - GEOGRAFIA 

 

Prof.  Jailson 

1. Comente sobre os elementos climáticos e os fatores climáticos: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Existem vários tipos de clima no mundo, que variam conforme as zonas climáticas da Terra. Portanto, apresente os aspectos que 

influenciam na caracterização do clima de um determinado local. Explique como as zonas climáticas influencias nos climas de nosso 

planeta. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

3. A figura a seguir retrata a variação latitudinal dos padrões espaciais de distribuição dos principais biomas terrestres. 
 

 
 
Considere a figura anterior e assinale a alternativa correta.   
 
a) As florestas têm um aumento na diversidade de suas espécies à medida que a precipitação aumenta e as temperaturas 
apresentam declínio.     
b) Os desertos e as savanas ocorrem em todos os continentes, em áreas com temperaturas elevadas e baixo volume de 
precipitação.     
c) A taiga apresenta espécies arbóreas de maior porte em razão da umidade proveniente das baixas pressões de médias latitudes 
do Hemisfério Norte.     
d) As savanas e as florestas de monções dependem da sazonalidade climática: invernos frios e chuvosos, verões quentes e 
secos.   
 

4. Descreva como ocorre o processo do aquecimento global e comente sobre as suas principais consequências.  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Como o fator da altitude está relacionado a questão da variação da temperatura?  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, considere as afirmativas a seguir: 
 
I. A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Dessa forma, quanto maior for latitude, menores serão as 
temperaturas. 
II. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. Assim, quanto maior for a altitude, menor será a pressão 
atmosférica e quanto mais alta a temperatura, menor será a pressão. 
III. O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao longo da sua superfície quanto ao longo do tempo (anos), e isto 
condiciona a circulação atmosférica com a produção de centros de alta e de baixa pressão, que se alteram continuadamente. 
IV. Dependendo das condições locais, a precipitação pode ocorrer na forma de chuva, granizo ou neve e está relacionada, 
principalmente, à umidade atmosférica. 
V. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos continentes e a continentalidade exerce grande 
influência sobre essa amplitude térmica. 
 
Sobre as considerações acima, podemos dizer que: 
 
a) Estão incorretas as afirmativas I, III e V. 
b) Estão incorretas as afirmativas I e IV. 
c) Estão incorretas as alternativas I, IV e V. 
d) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 

7. Descreva o clima desta região a partir da análise do seguinte climograma: 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
8. Explique a relação existente entre clima e vegetação. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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9. Cauterize os seguintes tipos de chuvas: 
a) Convectiva 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
b) Orográfica 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
c) Frontal 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________   
 

10. Diga qual a diferença entre tempo e clima.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

BONS ESTUDOS! 


