
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
  

  
1) A Terra executa vários movimentos no espaço, sendo que dois deles influenciam o nosso dia a dia. Quais são? 
Escreva sobre cada um deles. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Quais são os meios de orientação que o homem inventou? Escreva sobre cada um deles. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
3) A Terra é formada por várias estruturas internas. Quais são elas? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
4) Quais as diferentes formas de relevo existente na Terra? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
5) Solos são partes de rochas. Como é composto os solos? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
6) Em qual estação do ano a Terra recebe maior incidência dos raios solares? 
 
a) Primavera; 
b) Verão; 
c) Outono; 
d) Inverno. 
 
 
7) Em qual estação do ano a Terra recebe menor incidência dos raios solares? 
 
a) Verão; 
b) Primavera; 
c) Inverno; 
d) Outono. 
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8) O principal paralelo e o principal meridiano que corta a Terra formando dois hemisférios N e S, L e O são, 
respectivamente: 
 
a) Trópico de Câncer e Meridiano de Greenwich. 
b) Trópico de Capricórnio e Linha do Equador. 
c) Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. 
d) Linha do Equador e Meridiano de Greenwich. 
 
 

9) O encontro dos paralelos e meridianos vão formar: 
 
a) O fuso horário; 
b) As estações do ano; 
c) O ano bissexto; 
d) As coordenadas geográficas. 
 
 

10) Os diferentes horários em nosso planeta são obtidos através: 
 
a) Das coordenadas geográficas; 
b) Dos fusos horários; 
c) Dos pontos cardeais; 
d) Dos pontos colaterais. 
 
 

11) A idade da Terra é aproximadamente: 
 
a) 15 bilhões de ano; 
b) 4,6 milhões de ano; 
c) 200 bilhões de ano; 
d) A Terra não tem idade. 
 
 

12) Os seres humanos surgiram na Era: 
 
a) Pré-Cambriana; 
b) Paleozoica; 
c) Mesozoica; 
d) Cenozoica. 
 
 

13) A estrutura da Terra é formada por camadas internas, sendo que a maois importante para o ser humano é: 
 
a) O núcleo interno; 
b) O manto; 
c) A litosfera; 
d) O núcleo externo. 
 
 

14) São fenômenos naturais que mostram que as terras emersas estão em constante movimentos: 
 
a) Furações e derretimento de gelo; 
b) Terremoto e furacões; 
c) Vulcanismo e derretimento de gelo; 
d) Terremotos e vulcanismo. 
 
 

15) As rochas que compõe o nosso relevo podem ser: 
 
a) Magmáticas; 
b) Metamórficas; 
c) Sedimentares; 
d) Todas as repostas acima. (TRA) 
 
 

16) Do relevo existente na Terra, as ________ se caracterizam por áreas mais ou menos plana, de baixa altitude, 
onde ocorre maior volume de sedimentação. 
 
a) planaltos; 
b) montanhas; 
c) depressões; 
d) planícies. 
 
 
 



 
17) Os planaltos são compostos por: 
 
a) Serras, planícies e chapadas; 
b) Depressão, morros e erosões; 
c) Chapadas, serras e morros; 
d) Morros, montanhas e chapadas. 
 
 
18) Os agentes externos que auxiliam na transformação do relevo são: 
 
a) Ventos e chuvas; 
b) Vulcões e tsunamis; 
c) Chuvas e terremotos; 
d) Derretimento de gelo e icebergs. 
 
 
19) As voçorocas é um processo erosivo que acontecem no solo devido: 
 
a) As águas oceânicas; 
b) A falta de proteção dos solos; 
c) As queimadas; 
d) Aos intensos furacões. 
 
 
20) São formas de relevo litorâneo: 
 
a) Ilhas e dunas; 
b) Fossa abissal e laguna; 
c) Praias e fossa abissal; 
d) Dunas e cabos. 
 

 


