
 

6º ano – Ciências 

Correção das atividades do dia 20 de Maio 
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Respostas  Atividade 1: A Terra apresenta o formato  geoide, 

semelhante a  uma esfera com os polos achatados. Esse formato foi  

determinado com base nas  observações astronômicas,  nos cálculos 

matemáticos  e nas imagens obtidas do  espaço. Para justificar esse  

formato, podemos citar a  maneira com que os navios  desaparecem no 

horizonte.  A sombra da Terra sobre a Lua no eclipse lunar também  

mostra a forma da Terra. E, mais do que tudo, as  imagens da Terra feitas 

pela  composição de imagens de  satélites artificiais. 

Atividade 2: 

a) A – crosta, B – manto,  C – núcleo externo, D –  núcleo interno. 

b) O manto, que é  subdividido em manto  superior e inferior. 

Atividade 3: A teoria da  deriva continental afirma  que havia um grande  

continente no passado e  que, ao longo de milhares  de anos, ele foi 

partido e sofreu movimentações até chegar a configuração atual. Os 

formatos do Brasil e da África que se encaixam perfeitamente é uma 

evidência. 

Atividade 4:  
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Atividade 5: Vulcões  são os locais por onde o magma do manto da Terra  

consegue extravasar para  a superfície. 
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Respostas 

a) Os tsunamis são  originados de terremotos  com o epicentro no  

oceano, os quais formam  grandes ondas que  atingem a região costeira. 
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Atividade 1: Porque o  Chile está sob um encontro  de placas tectônicas 

e o  Brasil está no interior da  placa sul-americana. 

Atividade 2: Anel de Fogo  do Pacífico é uma região  onde ocorrem os 

principais  vulcões e terremotos do  globo terrestre. Como cerca  de 80% 



dos vulcões ativos  encontram-se nessa linha,  existe uma intensa 

atividade  vulcânica e sísmica que  resulta em terremotos. 

 

 

 

 

 

 

Atividades do dia 22 de Maio 

 

- Fazer os exercícios da página 444; 

- Fazer leitura das páginas 445, 446, 447 e 448. 

 

 


