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Gabarito
Atividade de Fixação / Geografia.

1- Observe o mapa da página: 81 do livro de Geografia e responda.
a- Que cor representa as áreas de maiores altitudes?
A cor marrom.
b- Que altitudes correspondem a essa cor?
Altitudes de 1.200 metros ou mais.
c- Que cor representa as áreas de menores altitudes?
A cor verde.
d- Em que estado brasileiro predominam altitudes de 0 a 100 metros?
No estado do Amazonas.
e- Que cor predomina na unidade federativa em que você mora?
Amarelo.
f- Que altitudes correspondem a essa cor?
100 m
g- Nesse mapa, de que modo os picos foram representados?
Pelo símbolo de um triângulo.
 Observe a página: 84 do livro de Geografia e responda as questões a seguir.
2- Observe o mapa e responda corretamente.
a- Qual foi a previsão do tempo para a capital da unidade federativa onde você vive?
Pancadas de chuvas.
b- Qual foi a previsão do tempo para estas capitais do estado: Rio Branco(AC), Fortaleza
(CE), Recife (PE), Goiânia (GO), Vitória (ES) e Porto Alegre (RS)?
AC= pancadas de chuva; CE = chuva; PE = chuva; GO= pancadas de chuva; ES=
pancadas de chuva e RS= parcialmente nublado.

c- Que capital de estado apresentava previsão de maior temperatura máxima? E de menor
temperatura mínima?
Maior temperatura = Boa Vista. Menor temperatura = Curitiba.
3- Sobre o efeito estufa que o planeta Terra apresenta, responda às questões.
a- Quais são os principais gases que causam o efeito estufa?
Metano e o gás carbônico.
b- O que o aumento desses gases na atmosfera do planeta pode causar?
Pode causar o efeito estufa.
c- Qual é a causa do aumento desses gases na atmosfera?
O aumento desses gases na atmosfera é causado principalmente pelas atividades
industriais e as queimadas.
4- O que é população?
É o conjunto de habitantes de um lugar.
5- Descreva o que é censo demográfico.
É o nome dado à contagem da população.
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