
 

 
Disciplina:    Geografia                  Professor:   Neto                         Ano:  2018                                   Data: ____/____/____ 

Aluno:_______________________________________________________________  nº ___  3ª Série/Turma  

Informações Importantes: 1. Registre o seu nome e número. Provas anônimas serão canceladas.   2.  Calculadoras, uso de corretivo e empréstimo 

de materiais escolares são proibidos no ato da avaliação.  3. Rasuras, de qualquer natureza, não serão aceitas.  Em caso de rasura a questão será 
anulada.  4. Somente serão aceitas as respostas feitas a caneta. 
 
Conteúdos:  Hidrografia (p. 26-37) e Biomas mundiais (50-61) 

  
 

 

 

 

 

 

Parte 1 - Hidrografia 
 

1 - Navegar é preciso, viver não é preciso! 
(PESSOA. Fernando. Obra poética. Organizaçao de Mana Aliete Galhoz. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 2004. p. 841.)  

 

Fernando Pessoa abordou o tema “viagem" ao longo de sua obra e viveu parte de sua vida no exterior, para onde viajava de 

navio. Como Camões, Gil Vicente e tantos outros escritores portugueses, enalteceu o oceano em suas poesias e narrou em 

seus poemas a aptidão oceânica presente na história de Portugal. A afirmação poética acima permite, ao menos, duas 

interpretações. A primeira remete ao criador original da frase, Pompeu, um general romano que inspirou Pessoa. Nesse 

sentido, a frase diz respeito aos riscos da navegação em uma época em que era necessário desbravar mares em busca de 

conquistas territoriais. Já a segunda tem um quê do existencialismo humano, um híbrido entre a busca de si mesmo e a 

imensidão do mar que representa os desafios impostos pela vida. Ao falar dos oceanos, lembramos que essas imensas 

massas de água estão sempre se movimentando.  

Pensando nisso, responda: 

 

a) As águas oceânicas movimentam-se de três formas distintas por isso, explique cada um desses tipos de 

movimentos dos oceanos.  

 

b) Qual é a importância das correntes marítimas para o clima do planeta e quais são os seus tipos? 

 

 

2 - O que são bacias hidrográficas? Explique e exemplifique os tipos de bacias hidrográficas existentes na 

hidrografia do nosso planeta. 

 

 

3 - Quais são as partes que compõem o curso de um rio? Explique cada uma. 

 

4 - Quais são as características das águas oceânicas brasileiras? Explique.  

 

5 - Faça os exercícios das páginas 36 e 37 do caderno revisional (1) e mencione na folha de respostas as alternativas 

assinaladas. 

 

 

 

Parte 2 - Biomas 

 

 

6 - O que são biomas e quais são os fatores que influenciam na sua distribuição sobre a superfície terrestre? 

 

7 - Mencione os três principais tipos de biomas zonais e suas características. 

 

 

Nota Final: 

 

 

   Melhoria            3º Bimestre 

Critérios de correção 

(     ) Falta de conteúdo. 

(     ) Erro conceitual. 

(     ) Falta de clareza e objetividade nas elaborações das ideias. 

(      ) Erro de cálculo ou distração 

 

Critérios de correção 

(      ) Organização de cálculos                                

(     ) Letra ilegível. 

(      ) Erro ortográfico. 

(      ) Resposta incompleta. 

(     ) Dificuldade de Interpretação da questão proposta. 

 

 

 

 

0,00-0,50 



8 -  O que são biomas azonais? Quais são os tipos de biomas azonais citados no nosso material didático? 

 

9 - O que é o Sahel? Quais são as suas características naturais? 

 

10 - Faça os exercícios das páginas 60 e 61 do caderno revisional (1) e mencione na folha de respostas as alternativas 

assinaladas. 

 

 


