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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 1º ANO. 
        

Atividade para quarta-feira (30 de setembro de 2020) – 1 hora-aula. 
 

 

 

Atividades na apostila – págs.: 50 à 52 (Geografia 3) 

 
 

 

Correções das atividades 

Hidrografia Mundial 

 

Pág. 6 

   

O ciclo hidrológico pode ser alterado quando ocorrem desmatamentos em 

áreas importantes como nascentes e margens de rios, pois essas áreas ficam 

mais suscetíveis a processos erosivos e ao escoamento superficial mais 

acelerado do que se a vegetação ali permanecesse. Quando se tem a 

impermeabilização do solo, a água não infiltra no solo para a recarga dos 

lençóis freáticos e podem ocorrer enchentes. Assim, a água não é distribuída 

no sistema de forma equilibrada e interfere em atividades que estão 

diretamente relacionadas a elas, como a agricultura, que por sua vez 

interferirá na alimentação humana, pois haverá a intervenção na 

produtividade de alimentos.  

 

Pág. 25 

 

1) Para a maioria das pessoas os rios não passam de valetas com esgoto a céu aberto, 

principalmente nas cidades. Esta questão não é única de pessoas com condições 

econômicas desfavoráveis, mas abrange a todos, tendo em vista a situação relatada 

em Londres. 

 

 



2) Nos rios da cidade em que moram e em outros que sempre estão na mídia como o 

Rio Tietê, em São Paulo. Explique: um rio morto não oferece qualidade de vida 

ambiental para as pessoas que habitam no seu entorno e pode, inclusive, ser vetor 

de doenças graves. 

3) Ações em conjunto com as cidades que ficam às margens do rio, instalação de 

rede de esgoto eficiente, fiscalização do despejo de esgoto das indústrias, retirada 

constante do lixo do rio, reconstrução das margens antes concretadas etc. 

4) Sim, pois com um ambiente agradável as pessoas podem usufruir de diversos 

recursos os quais o rio dispõe, como pesca e prática de esportes. 

 

 

Págs. 30 á 34 

 

1) É importante perceber as alterações que o meio ambiente urbano proporciona no 

ciclo hidrológico, como o aumento em quantidade e velocidade do escoamento 

superficial e subsuperficial, baixa ou nenhuma infiltração, alteração da 

evapotranspiração em cidade com poucas áreas verdes, canalização de rios, 

córregos e riachos, entre outros fatores 

 

2)  a) São importantes para o abastecimento da população, funcionam como via de 

transporte, equilibram o ciclo hidrológico 
b) Equilibram o clima, apresentam grande potencial alimentar, são fundamentais 

para o ciclo hidrológico. 

 

3) Correntes quentes: mais estreitas, mais rápidas e mais profundas. Partem das áreas 

equatoriais em direção aos polos. Exemplos: corrente do Brasil e corrente do 

Japão. Provocam grande evaporação de água nas costas marítimas, o que provoca 

um grande volume de chuvas ao longo do ano, a exemplo do que acontece na costa 

brasileira. Correntes frias: mais longas, mais lentas e mais superficiais. Partem das 

áreas polares em direção ao Equador. Exemplos: corrente de Humboldt (Peru) e 

corrente de Benguela. Essas correntes são responsáveis pela pequena evaporação 

ao longo das costas marítimas banhadas por suas águas, o que provoca a formação 

de áreas áridas, a exemplo do deserto do Kalahari. 

 

4) As ondas correspondem aos movimentos marinhos resultantes da ação dos ventos 

na superfície dos oceanos. Também podem resultar de abalos sísmicos, que 

provocam os tsunamis. Já as marés são os movimentos das águas oceânicas 

originados da atração gravitacional da Lua e, em menor grau, do Sol sobre a Terra. 

Correspondem ao movimento periódico de subida e descida das águas oceânicas, 

em intervalos de 6 horas, para maré alta ou maré baixa. 

 

 

5)  a)  Mares abertos 

b) Mares interiores 

c) Mares isolados 

 

 



6) ( V ) 

( V ) 

( F ) 

( V ) 

( F ) 

 

7) ( B ) 

( C ) 

( A ) 

( D ) 

 

8) A 

 

9) a) delta 

b) em estuário 

c) exorreico 

d) enderreica 

e) perenes 

 

11)  

a) O Iraque destruiu usinas de dessalinização do Kuwait, impedindo o uso da água, 

e a coalizão aliada visava à destruição do suprimento de água em Bagdá. 

 

b) Em 2001, no Afeganistão, os EUA bombardearam uma hidrelétrica perto de 

Kandahar; em 1999, na Guerra da Iugoslávia, sérvios jogaram cadáveres em poços 

de Kosovo; o Egito com os demais países pelos quais passa o Nilo. 

 

 

c) A dessalinização consiste na transformação da água salgada ou salobra em água 

doce. Países com capacidade tecnológica usam esse mecanismo quando falta água 

doce em seu território, casos de Kuwait e Barein, por exemplo, localizados em 

áreas desérticas do Oriente Médio. Por ser uma tecnologia cara e que demanda 

muita energia, fica distante de países pobres. 

 

12) Despejo de lixo e esgoto nos rios; lixos industriais e domésticos, fertilizantes e 

substâncias químicas utilizados na agricultura e pecuária são transportados para o 

mar 

 

13) As águas subterrâneas são aquelas que se encontram abaixo da superfície da Terra. 

Podem abastecer ou ser abastecidas pelas águas superficiais. Apesar de 

extremamente necessárias e vitais para a sobrevivência da humanidade, pois a 

maior parte de nossas águas vem do subsolo, a remoção de água dos aquíferos é 

muito maior do que sua capacidade de renovação. 

 

 

 

 

 



Págs. 35 á 39 

 

1. 01 4. C 7. C 10. D 13. D 16. A 

2. C 5. D 8. 07 (1+2+4) 11. D 14. E 17. A 

3. B 6. B 9. E 12. C 15 D 18. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


