
A impressão deste material não é obrigatória. 

Região Sudeste: população e economia, 
Região Sul: o meio natural. PERCURSOS 
24 e 25, Livro paradidático “Viagem ao 
Centro da Terra. 

7º ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES  

 
Semana 33 - Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler os percursos 24, 25 
no livro didático, e o livro paradidático “Viagem ao Centro da Terra”. Todas as questões servirão 
para orientar os seus estudos. 
 

Um abraço.  
Prof. Ricardo Chaves. 

 
01. Viagem ao Centro Da Terra (em língua francesa: Voyage au Centre de la Terre) é um livro de ficção 

científica, de autoria do escritor francês Júlio Verne, lançado em 1864 e considerado como um dos 
clássicos do gênero. Em 1863, pleno século XIX, o renomado cientista e professor de geologia e 
mineralogia alemão, Otto Lidenbrock, após ter encontrado um manuscrito escrito em código único pelo 
antigo alquimista islandês do século XVI, Arne Saknussemm, e de o ter decifrado, ele descobre que, 
segundo o alquimista, quem desce a cratera do vulcão Sneffels, situado na Islândia, antes do início de 
julho, se chega ao centro da Terra; sendo que Saknussemm teria feito esse percurso. 
 
Caso os aventureiros optassem por outro local e escolhessem alguma mina do quadrilátero ferrífero 
para realizar o feito, qual seria a estrutura geológica que eles passariam, ainda na Crosta Terrestre, 
para chegar ao Centro da Terra? Explique sua resposta com base nos recursos minerais extraídos 
nessa região. 

 
02.  “Ainda não existem estudos detalhados sobre toda a área de ocorrência do Aquífero Guarani no 

Brasil e nos outros países do Mercosul. Entretanto, teria sido melhor denominá-lo "Sistema Aquífero 
Guarani", já que se trata de um conjunto heterogêneo de "unidades hidroestratigráficas" que podem 
conter muita, pouca ou nenhuma água. Sinteticamente, essas unidades poderiam ser descritas como 
formações geológicas portadoras de água, em maior ou menor quantidade”. 

 

Fonte: MACHADO, J. L. F. A redescoberta do Aquífero Guarani. Scientific American Brasil. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/sciam>. Acesso em: 12 jun. 2015. 

 
Com base no exposto, cite os países banhados pelo Aquífero Guarani e indique a importância sobre o 
uso e ocupação da superfície do terreno em área de recarga. 


