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Turma: 1º e 2º CICLO 

Resposta pessoal. 

 

Turma: 5ª série 

Compreendendo o texto:  

1. Sobre o que fala o texto?  

Seu lugar no mundo. 

 

2. Quem é esse menino?  

Esse menino é meu vizinho! 

 

3. Onde ele menino mora?  

Ele mora lá naquela casa! 

 

4. Onde fica a casa em que o menino mora? 

A casa tá na rua! 

 

5. E a rua em que o menino mora fica onde? 

A rua tá dentro da cidade! 

 

6. Onde fica a cidade em que o menino mora?  

Do lado da floresta! 

 

7. E a floresta?  

A floresta é no Brasil! 

 

8. E onde fica o Brasil?  

Tá na América do Sul Continente americano cercado de oceano das terras mais distantes de todo 

o planeta 

 

• Releia o texto, nele você encontrará duas palavras em destaque. Quais são elas? Acesse a 

internet e escreva os seus significados. Caso tenha alguma dúvida, anote em seu caderno, 

para que possamos retomá-las. 

Continente e Oceano 
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• localize o nosso país, identifique pelo menos 3 países vizinhos e descubra qual o oceano que 

banha o Brasil. 

Equador, Bolívia, Paraguai e etc... 

Oceano Atlântico 

 

Turma: 6ª série 

Resposta pessoal. 

 

TURMA: 7ª SÉRIE 

 

Questão 1 

Palavra oceanos 

 É conhecido como oceano de enormes dimensões que cobre a maior parte da superfície da terra 

(de acordo com especialistas, 71%). Ele também é conhecido como o mar cada uma das 

subdivisões deste mar (Atlântico, Pacífico, Índico, etc.). 

Palavra Continentes 

Grandíssima extensão de terra circundada pelas águas dos oceanos que dá origem a cada uma 

das cinco divisões tradicionais do planeta: Europa, Ásia, África, América, Oceania e Antártida são 

os continentes.  

 

Questão 2 

Resposta Letra A 

a). Ásia 

 

Questão 3 

a). América 

b). Ásia 

c). África 

d). Oceania 

e). Europa 

f). Antártida 
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TURMA: 8ª SÉRIE 

 

Questão 1 

A - Globo terrestre 

A vantagem é que o globo terrestre traz uma representação da Terra mais próxima da forma 

como o planeta é de fato. Todos sabemos que a Terra tem um formato esférico. 

 A desvantagem é que não é possível visualizar todo o planeta de uma vez só, apenas uma parte 

dele. No planisfério podemos visualizar todo o planeta de uma vez.  

 

B - Planisfério 

A vantagem, fácil transporte, melhor representação didática, fusos horários... 

desvantagens: AS VANTAGENS DO GLOBO. 

 

Questão 2 

Os meridianos são as linhas imaginárias que são traçadas verticalmente com relação à Linha do 

Equador. ... É esse meridiano que divide a Terra no sentido vertical, dando origem ao hemisfério 

leste ou ocidental (com longitudes negativas), e ao hemisfério oeste ou oriental (com longitudes 

positivas). 

 

Questão 3 

A -  

O conceito de mapa deriva do termo latim mappa. Trata-se de uma representação gráfica e métrica 

de uma porção de território sobre uma superfície bidimensional, geralmente plana, embora também 

possa ser esférica como é o caso dos globos terrestres. 

Graças às suas propriedades métricas, o mapa permite tirar medidas de distâncias, superfícies e 

ângulos, com resultados praticamente exatos. Por isso, os mapas constituem uma importante fonte 

de informação e permitem desenvolver diversas atividades humanas com base nos dados que eles 

proporcionam 

B -  

O Meridiano de Greenwich ou Meridiano Principal é o meridiano que passa sobre a localidade de 

Greenwich (no Observatório Real, nos arredores de Londres, Reino Unido) e que, por convenção, 

divide o globo terrestre em ocidente e oriente, permitindo medir a longitude. Foi estabelecido por 

Sir George Biddell Airy em 1851. Definido por acordo internacional em 1884, enfrentou uma 

concorrência com a França (seria denominado "meridiano de Paris"), Espanha, (seria denominado 
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"meridiano de Cádis") e com Portugal, (seria denominado "meridiano de Coimbra"), antes de ser 

definido como o primeiro meridiano. Assim foi definido graças ao poder da grande potência da 

época, a Inglaterra. Serve de referência para calcular distâncias em longitudes e estabelecer os 

fusos horários. Cada fuso horário corresponde a uma faixa de quinze graus de longitude de largura, 

sendo a hora de Greenwich chamada de Greenwich Mean Time (GMT).  

O Meridiano de Greenwich atravessa três continentes (Europa, África e Antártida) e oito países (na 

Europa: Reino Unido, França e Espanha; e na África: Argélia, Mali, Burkina Faso, Togo e Gana). 

Seu antimeridiano é o meridiano 180, que coincide fugazmente com a irregular Linha Internacional 

de Data, cruza uma parte da Rússia no estreito de Bering e uma das ilhas do arquipélago de Fiji, 

no oceano Pacífico. 


