
 

 

 

 

INSTRUÇÕES BÁSICAS: 

- ENVIAR AS FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PARA O E-MAIL, NO ASSSUNTO COLOQUE 

SEU NOME COMPLETO E SUA TURMA: geografiacepmg.vespertino@gmail.com 

- UTILIZE O LINK: api.plurall.net/media_viewer/documents/1627574,  

CAPÍTULOS 5 E 6 PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES. 

 
 

1 -   Observe o desenho aproximado do relevo apresentado abaixo. 
Agora, responda ao que se pede:  
 

 
 
 

a. Identifique e denomine a unidade do relevo representada no espaço da letra A. 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

b. Verifique e denomine em qual espaço está localizada uma depressão. 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

c. Entre as unidades de relevo C e D, indique a que sofreu mais ação erosiva e explique o porquê. 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2 - O relevo de planície historicamente serviu para promover o desenvolvimento das sociedades que nela 
se instalaram. Liste três aspectos dessa forma de relevo que favoreceram esse desenvolvimento. 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3 - Sobre a atividade vulcânica no Brasil, julgue os itens a seguir:  
I. No Brasil, nunca ocorreu atividade vulcânica.  
II. Por estar localizado na área denominada Cinturão do Fogo, o Brasil não apresenta a ocorrência de 
atividade vulcânica em seu território.  
III. Embora não existam vulcões ativos no Brasil. Não significa que essa atividade geológica nunca 
tenha ocorrido em nosso território.  
 
Estão corretos:  
a. Os itens II e III.  
b. Apenas III.  
c. Os itens I, II e III. 
d. Os itens I. 
 
4 - O que explica a movimentação das placas tectônicas?  
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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5 – Observe o bloco-diagrama abaixo. 
 
 

 
 
 
 
Agora: 
a. Coloque o nome das áreas do terremoto indicadas pelos retângulos.  
b. Coloque o nome do fenômeno geológico que ocorreu na área indicada pela seta. 
 
 
6 -  
 

 
 
Em maio de 2008, um terremoto de 7,8 graus na Escala Richter atingiu severamente a Província de Sichuan 
(China), matando milhares de pessoas. Em janeiro de 2009, um tremor de terra, de 6,2 graus, atingiu a Costa 
Rica, causando prejuízos materiais, além de ceifar vidas. Em setembro de 2009, tremores de terra, de 7,6 
graus, atingiram a Indonésia, provocando mortes e danos materiais. Considerando o mapa, os fatos acima 
citados e seus conhecimentos, responda: 

a. Quais são os principais fatores que geram atividades sísmicas no Planeta? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

b. Por que, no Brasil, as atividades sísmicas são, predominantemente, de baixa intensidade? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


