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Olá a todos, espero que estejam bem. Fiquem firmes e ajudem as mamães e 

os papais durante esse período de quarentena. Temos que proteger nossas 

vovós e vovôs, pois eles não pensariam duas vezes em nos proteger.  

Fiquem em paz e vamos lá. 

DEUS abençoe a todos, Prof. Eduardo Green. 

 

Acompanhem a sequência das página, perguntas e respostas: 

Observação: As respostas estão destacadas com a cor vermelha 

 Página 39  

a) Observe com atenção o mapa 1. Qual a estação do ano no Hemisfé-

rio Norte e qual a estação do ano no Hemisfério Sul? Onde estão lo-

calizadas as regiões com as temperaturas mais elevadas? E a região 

com as temperaturas mais baixas? 

No Hemisfério Norte, é inverno; e no Sul, é verão. As regiões com 

temperaturas mais elevadas estão próximas ao Equador; e a região 

com temperaturas mais baixas, no Polo Norte. 

b) Agora observe atentamente o mapa 2. Qual a estação do ano no He-

misfério Norte e qual a estação do ano no Hemisfério Sul? Onde es-

tão localizadas as regiões com as temperaturas mais elevadas? E a 

região com as temperaturas mais baixas? 

No Hemisfério Norte, é verão; e no Hemisfério Sul, inverno. As tempe-

raturas mais elevadas estão nas regiões próximas ao Trópico de 

Câncer; e as mais baixas, próximas ao Polo Sul. 



 

c) Explique agora por que ocorrem essas diferenças entre os Hemisfé-

rios Norte e Sul. 

Essas diferenças estão relacionadas ao movimento de translação da 

Terra e à inclinação do seu eixo em relação ao plano da órbita 
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a) Qual o título do mapa? 

Tipos de clima. 

b) O que esse mapa diz a respeito do nosso planeta? 

O mapa mostra a grande diversidade climática do nosso planeta e a 

sua relação com latitude, altitude e relevo. 

c) Observamos, pelas imagens, que cada tipo climático possibilita o de-

senvolvimento de diferentes formas de vida. Explique, por meio de 

um exemplo, por que isso ocorre. 

O clima e a vegetação estão diretamente relacionados. Áreas de cli-

ma muito úmido, como o Equatorial, favorecem o desenvolvimento de 

florestas densas, com folhas largas e grande biodiversidade. 
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No texto acima, muitos conceitos ligados à Geografia foram utilizados. 

Como você explicaria os termos que estão em negrito? 

Aqui nessa resposta espero que todos vocês tenham retomado as defini-

ções dos conceitos geográficos. 

Região = tem as características específicas. 

Lugar = tudo o que é familiar. 

Paisagem = tudo o que conseguimos ver e enxergar. 

Território = é demarcado por fronteiras, muros. 



 

Espaço Geográfico = é onde ocorrem as transformações, como uma pra-

ça que virou um shopping, 
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a) Procure no dicionário o significado das palavras destacadas no texto. 

 Meridional: do Sul. 

 Referendo: direito que têm os cidadãos de se pronunciarem dire-

tamente sobre as grandes questões de interesse geral. 

 Intangibilidade: qualidade do que é intangível, intocável. 

b) Qual país europeu colonizou o Sudão? Quando ocorreu a indepen-

dência do país africano? 

Foi a Grã-Bretanha; a independência do Sudão ocorreu em 1956. 

c) Refletindo-se sobre o que define um povo, quais as diferenças entre o 

Sudão e o Sudão do Sul? 

O norte conta com população majoritariamente árabe, professa o is-

lamismo e desde a independência está no comando das decisões do 

país. 

No Sudão do Sul, a população é majoritariamente negro-africana, per-

tencente a dezenas de grupos étnicos, que em sua maioria seguem o 

cristianismo ou crenças ancestrais. 

d) Na sua opinião, essas diferenças foram decisivas para a separação 

do país e o estabelecimento de uma nova fronteira? Justifique a sua 

resposta. 

Espero que todos vocês percebam a importância do território para 

que um povo se reconheça como nação. 

 


