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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro 

 
7º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de Geografia: Continuação - A Terra em movimento 
 

ATIVIDADES 
 
1 – Copie e leia o texto abaixo, para complementar o texto da semana passada. Observe as 
imagens para ajudar a entender o texto, não tem que copiar as imagens, apenas observar, 
copiar apenas o texto escrito. 
 
A forma da Terra II 

 - Movimento de rotação – A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu 

próprio eixo, é como se ela estivesse “Rodando” em volta de si mesma.  

 
 
- O eixo terrestre está ligeiramente inclinado. 

 - A duração de uma volta da Terra ao redor do seu próprio eixo é de 23 horas e 56 minutos 

e 4 segundo. 

 - O movimento de rotação determina a sucessão dos dias e noites. 

 - Dia sideral ou astronômico: 23 horas e 56 minutos. 

 - Dia solar. 24 horas. 

 Se a Terra parasse de girar, afetaria diretamente o sistema climático, a vida dos animais, a 

duração dos dias entre outras catástrofes. 
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 Porque não existe um único horário para toda superfície terrestre? Devido ao movimento 

da terra, onde um lado da terra é iluminado e a outra não, e devido a isto tem-se vários fusos 

horários no planeta. Durante um determinado tempo, parte da Terra estará voltada para o Sol, 

portanto, será dia e do outro lado da esfera da Terra será noite. O movimento aparente do sol ao 

redor da Terra se dá no sentido ao da rotação do planeta. O movimento será de leste para oeste.   

 O globo terrestre é dividido em 24 fusos horários. Essa divisão foi realizada por vários 

países em uma conferencia internacional em Roma, em 1883, cada fuso corresponde a uma faixa 

com horário próprio, cada faixa corresponde a 15º de longitude, O fuso horário inicial se situa ao 

redor do meridiano de Greenwich, perto de Londres – Inglaterra.  

 O Brasil possui 4 fusos horários, e isso acontece porque o território brasileiro é muito 

extenso. O horário base, o horário oficial que o país adota é o de Brasília. 

 Desde 1985 o Brasil adota o horário de verão, onde os relógios de parte dos estados são 

adiantados em uma hora num determinado período do ano. Lembrando que no verão de 2019-

2020 foi decretado pelo governo federal que não haveria horário de verão. O horário de verão 

acontecia na região sul, sudeste e centro-oeste. Isso porque durante o verão a duração do dia 

nestas regiões ficam um pouco maior, devido ao eixo de inclinação da Terra além de outros 

fatores que ocorrem neste período do ano.  

 No verão os dias são mais longos do que as noites, o sol aparece mais cedo e desaparece 

mais tarde, e o objetivo do horário de verão seria diminuir o consumo de energia aproveitando 

mais a luz natural do Sol.   

 

2 – A partir do texto acima e seu entendimento do tema, copie e responda as questões abaixo 

com toda atenção.  

 

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

a) Inverno 

b) Verão 

c) Primavera 

d) Outono 

  

2.2 – Quantos fusos horários tem o Brasil? 

a)  1      

b) 2      

c) 3       
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d) 4 

 

2.3 – Complete as frases abaixo com as palavras que estão no quadro e que completam as 

frases de forma correta e coerente.  

- 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. 

- Quando for primavera no hemisfério _____________,será ____________ no hemisfério Norte. 

 

 

inverno – Norte ;  verão  ;    Sul – outono ;   translação  

  

 

2.4 - 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.  

 

 

  


