
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES 
Secretaria Municipal de Educação  

Tel. 28-3551-1249 - seme.dsl@bol.com.br  
CNPJ-27.174.127/0001-83 

 

_______________________________________________________________________________ 
Rua José Borges Filhos/ nº.19, Bairro Santa Cruzo, Divino de São Lourenço – ES, CEP: 29.590-000. 

 

EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
6º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia: Os movimentos da Terra e o tempo 

atmosférico 

Obs: Copiar as atividades e responder, não é necessário copiar as imagens.  

 
ATIVIDADES 

 
1 – Marque a opção correta a cada questão proposta abaixo. 

 

1.1 – Qual das duas opções representa a real forma do Planeta Terra. 

a)           b)   

 

1.2 – na antiguidade até a Idade Média acreditava-se que a Terra era como. Marque a imagem 

correta. 

a)      b)  
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c)   d)   

 

2 – A Terra é uma esfera perfeita. 

a) verdadeiro 

b) Falso 

Justifique sua resposta:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3 – A estação do ano caracterizada pelos dias mais longos que as noites é: 

a) Inverno 

b) Verão 

c) Primavera 

d) Outono 

  

4 – Quantos fusos horários tem o Brasil? 

a)  1      

b) 2      

c) 3       

d) 4 

 

5 – Marque a resposta que complete as frases com as palavras corretas. 

- O movimento de _______________ é responsável pela distribuição das quatro estações do ano. 

- Quando for _____________no hemisfério________________será verão no hemisfério Sul. 

- No _______________, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. 
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- Quando for primavera no hemisfério _____________,será ____________ no hemisfério Norte. 

 

a) verão; translação; Sul-outono; inverno-Norte; 

b) translação; verão; Sul-outono; inverno-Norte.    

c) translação; inverno - Norte; verão; Sul - outono.    

d) verão; translação; inverno-Norte; Sul- outono.   

 

6 - Analise as afirmativas e marque a alternativa que não corresponde a uma característica do 

inverno. 

a) O inverno tem início com o término do verão.  

b) O inverno é a estação do ano que antecede a primavera. 

c) As noites são mais longas que os dias durante o inverno. 

d) O inverno é a estação que registra as menores temperaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


