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Geografia 8º Ano  

Atividade para terça- feira (29 de setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo:  Antártica . (3º Bimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de setembro de 2020. 

Professora:  Fernanda Rosa                                     Série: 8º ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

- Leitura das páginas 292 a 300.  Responder as atividades do capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correção das atividades  

Página 293 

1- Por causa do clima polar, que tem temperaturas médias muito baixas, o 

solo permanece totalmente coberto por espessas camadas de gelo 

durante a maior parte do ano. 

2- Não, eles permanecem em partes do continente durante o verão, mas, 

no inverno, muitas espécies migram para regiões mais quentes. 

 

Página 294 

1- O tratado disciplina a ocupação e o uso do continente, limitado para 

pesquisa  científica, e proíbe o manuseio ou o desenvolvimento de 

armas militares ou nucleares nele. 

Página 296 

1- O país sofre grande influência das massas de ar oriundas da Antártica e 

participa de um seleto grupo de nações que desenvolvem estudos no 

continente que terão impacto na vida da humanidade. 

 

Página 297 

 

1- Mudanças no clima estão alterando as correntes de vento na Antártica, e 

se torna mais concreta a possibilidade de que essas águas mais 

aquecidas circundem o continente – e invadam também o lado leste. 

“„Se o artigo estiver certo, muda totalmente as regras do jogo para o 

aumento do nível do mar neste século‟, disse à Science o cientista 

climático Michael Oppenheimer, da Universidade de Princeton.” 

2- Com o derretimento das geleiras, alterações do padrão de circulação 

atmosférica das massas de ar podem gerar mudanças climáticas em 

diversas áreas do território brasileiro, possivelmente prejudicando 

ecossistemas e afetando a economia agropecuária do país. 

 

Página 298 

1- O clima é o polar, e a vegetação temporária que surge onde o solo fica 

exposto no verão pelo derretimento da geleira é a tundra. 

2- Hoje, a principal ameaça ao ecossistema antártico é  aquecimento 

global, que, de acordo com a teoria do aquecimento global 



antropogênico, é causado pelas emissões de gases de efeito estufa 

provenientes das atividades humanas. 

 

3- Proantar é o projeto brasileiro criado em 1982 para viabilizar a 

construção de uma base científica na Antártica e desenvolver pesquisa 

científica no local. 

 

4- Melhor entendimento dos padrões climáticos e suas variações ao 

longo do tempo, da fauna antártica, do relevo e da estrutura geológica 

do continente,desenvolvimento de tecnologias, entre outros exemplos. 

Toda pesquisa científica desenvolvida na Antártica deve ser 

compartilhada para que seus resultados tragam benefícios à 

humanidade. 

 

Página 299 

1- D 

2- A 


