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OS CLIMAS DO MUNDO E DO BRASIL; OS 
AGENTES EXTERNOS E INTERNOS DO 
RELEVO. PERCURSOS 14 E 18 

6° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES  

 
Lista 06 – Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler os percursos 14 e 18 no 

seu livro didático e acompanhar as videoaulas referentes ao assunto. 
 

Um abraço.  
 

Prof. Ricardo Chaves 
 
01. Analise o mapa a seguir. 
 

 
Fonte: MOREIRA, I. Construindo o espaço do homem. São Paulo: Ática, 2001. p. 200.) 

 
Com base na análise do território brasileiro, cite os nomes e caracterize os climas correspondentes às 
letras A, B, C. 

 
02. Analise o mapa a seguir. 

 
Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-

ocqkCCqV0jw/TsPZGUy6FEI/AAAAAAAAALE/dbJ8YSx3IsM/s1600/Distribui%25C3%25A7%25C3%25A3o+mundial+do+clima.png. 
Acesso em 12/06/2020. 

 
Caracterize o tipo climático correspondente ao espaço destacada no mapa acima. 
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03. Observe a paisagem e o mapa abaixo 
 

 
 

Fonte: https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/o-clima -5878e90bb9ab3.jpg. Acesso em 12/06/2020. 
 

Mundo: principais tipos de clima 
 

 
 

Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-K9NKrQn3ByI/V9DAA-
iorWI/AAAAAAAAFAE/c9DXKR05iDYmaNdoooczorlK1t2ntIRjwCLcB/s1600/Mapa-Mudo-del-Mundo-71.png. Acesso em 12/06/2020. 

 
Identifique o número do tipo climático correspondente à paisagem e apresente as características do 
clima. 

 
04. A Geomorfologia é uma área das Ciências da Terra responsável pelo estudo das formas superficiais de 

relevo, tanto em suas fisionomias atuais quanto em seu processo geológico e histórico de formação e 
transformação. Esse campo do conhecimento é visto como uma área de intersecção entre duas 
diferentes ciências: a Geografia e a Geologia. 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/geomorfologia.htm. Acesso em 12/06/2020. 
 

Com base no assunto destacado pelo texto, apresente a diferença entre Estrutura Geológica e Forma 
de Relevo. 
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05. O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Assim, 
podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes 
características: algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais 
planas, entre outras feições. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-
relevo.htm#:~:text=A%20superf%C3%ADcie%20terrestre%20%C3%A9%20composta,a%20camada%20superficial%20da%20Te

rra.. Acesso em 12/06/2020. 
 

Com base nas informações do texto, apresenta a importância dos conhecimentos sobre o relevo 
terrestre para o desenvolvimento de atividades humanas e a produção do espaço geográfico. 

 
06. Analise a paisagem a seguir. 

 

 
 

Fonte: https://live.staticflickr.com/4271/34968893601_f9ba8acf05_b.jpg. Acesso em 12/06/2020. 
 

A paisagem acima possibilita a implantação de agricultura mecanizada ou a construção de moradias 
sem prejuízos ao meio ambiente? Explique com base nos seus conhecimentos a respeito do relevo 
terrestre. 

 


