
 
 
                                                                                               

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNIA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

Estudante realize as atividades no seu caderno. 
 

O estudo não é uma obrigação, mas sim um direito para você ter uma vida melhor. 

EMEF “LACERDA DE AGUIAR” 
7ª CAP – COLETÂNEA DE  ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 
PROFESSOR: ROBSON BAZANI                             DATA: 30/06 A 03/07 
ALUNO: __________________________________ SÉRIE: 5º ETAPA (6º ano) 
 

A Terra é dinâmica: Modificações no planeta. 
A Terra é dinâmica, e sua superfície está sempre passando por alterações. É o terceiro planeta 
mais próximo do Sol. Cerca de 71% da sua superfície está coberta por água. A superfície de 
nosso planeta se modifica continuamente desde sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos. 
Algumas transformações da Terra são rápidas e provocam efeitos bem perceptíveis, como 
terremoto, uma erupção vulcânica ou um tsunami. A maioria das mudanças, no entanto, é muito 
mais difícil de ser percebida, pois é lenta e acontece ao longo de centenas, milhares ou até 
milhões de anos. 
O interior da Terra. 
As erupções vulcânicas, os terremotos e outros fenômenos naturais são utilizados para estudar 
o interior da Terra. Podemos dividir o planeta em três diferentes camadas: a crosta, o manto e 
o núcleo. 

 
A crosta: 
- primeira camada da Terra, ela é uma fina camada que cobre o nosso planeta; 
- é formada por rochas no estado sólido 
- crosta oceânica: constitui o fundo dos mares e oceanos, varia de 5 a 10 quilômetros 
de espessura; 
- crosta continental: parte que forma os continentes, pode ter entre 30 e 70 quilômetros de 
espessura. 
- As rochas que constituem a litosfera podem ser: 

 Rochas magmáticas ou rochas ígneas: São formadas pelo magma localizado abaixo das rochas 
que se solidificam. 

 Rochas sedimentares: Formadas pela falta de detritos provocados por ações erosivas. 
 Rochas metamórficas: Formadas por rochas magmáticas e sedimentares que sofreram 

alterações. 
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O manto 
- é a camada intermediária, inicia-se abaixo da crosta e vai até aproximadamente 2.900 
quilômetros de profundidade; 
- formado principalmente por rochas derretidas, o magma; 
- apresenta temperaturas bastante elevadas. 
O núcleo: 
- camada mais interna do planeta; 
- inicia-se a aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade, indo até o centro 
da Terra, a cerca de 6.370 quilômetros d superfície; 
- formado principalmente pelos metais níquel e ferro, que estão submetidos a uma 
temperatura em torno de 6.000°C; 
- dividido em núcleo externo (que é líquido) e núcleo interno (que é sólido). 

 
RESPONDA: 

1) Que eventos naturais podem modificar rapidamente a superfície do planeta? Cite alguns 
exemplos. 
 
2) Cite os nomes das camadas da Terra. 
 
3) A Terra é como uma cebola: é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas 
que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual(is) dela(s) pode(m) ser considerada(s) 
sólida(s). 
a) somente a crosta terrestre 
b) somente o manto 
c) somente o núcleo 
d) a crosta e o núcleo interno 
e) o manto externo e a crosta 
 
4) Identifique as camadas com base nas características abaixo. 
 
a) É a parte do planeta em que pisamos: ________________ 
b) É formada por rochas derretidas, possui uma espessura de aproximadamente 2,9 
mil quilômetros abaixo da superfície: __________________ 
c) Contém principalmente níquel e ferro derretidos: _______________ 
d) Contém principalmente níquel e ferro sólidos: _________________ 
 
5) Cada camada possui estrutura e elementos característicos. É correto 
afirmar que: 
a) Núcleo é a camada mais fria e fica próximo à atmosfera. 
b) Crosta terrestre é a camada de água e muitos materiais nela dissolvidos. 
c) Manto é a camada intermediária com uma grande espessura. 
d) Atmosfera é a camada mais interna da Terra. 
 
6) Quais são os três tipos de rocha, quanto à origem? 
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MIGRAÇÃO 
O termo Migração refere-se ao deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Migrar é 
trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio. 
O processo de migrar faz da pessoa um imigrante ou emigrante. Emigrante é o indivíduo que 
sai de seu local de origem com destino a outro lugar. O imigrante por sua vez, é o indivíduo que 
entra em um determinado local para viver nele. 
Fatores migratórios 
Os fluxos migratórios estão associados a diferentes aspectos vivenciados no local de origem do 
indivíduo e sua expectativa de melhoria no local de destino, sob a influência de fatores de atração 
e repulsão agindo conjuntamente. 
Os fatores de atração estão associados ao potencial que as características que o lugar de 
destino possui, criando no pensamento das pessoas a ideia que a vida em determinada 
localidade seria melhor, mais fácil ou de maior qualidade. Boas oportunidades de emprego, 
estudo e tratamentos de saúde são exemplos de fatores de atração. 
Os fatores de repulsão estão associados ao local de origem e são criados a partir de um 
grupo de acontecimentos ou características dominantes nesta localidade que tornam a 
vida mais difícil, conduzindo a população à decisão de migrar. Má remuneração, desastres 
naturais, guerras, fome, perseguição religiosa, étnica e cultural são exemplos de fatores de 
repulsão. 
Tipos de migração 
Há três variáveis para se classificar os tipos de migração: 

 O espaço de deslocamento; 
 O tempo de permanência do migrante; 
 Como se deu a forma de migração. 

Considerando o espaço de deslocamento do migrante tem-se: 
Migração Internacional 
Ocorre quando o migrante se desloca de seu país de origem para outro país. 
Migração Interna 
Ocorre quando o migrante se desloca dentro do mesmo país. Pode ser subdividida em: 

 Migração inter-regional: Quando ocorre deslocamento do migrante de uma região para 
outra; 

 Migração intra-regional: Quando ocorre deslocamento do indivíduo dentro da mesma 
região. 

Considerando o tempo de duração da migração, tem-se: 
Migração Permanente 
Ocorre quando o indivíduo não tem planos de retornar à região da qual saiu, pelo menos não em 
curto prazo. 
Migração Temporária 
Ocorre quando o migrante já sabe que sua estadia no local de destino é temporária e seu retorno 
é certo e tem data marcada. Esse tipo de migração pode ser subdividida em: 



 
 
                                                                                               

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNIA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

Estudante realize as atividades no seu caderno. 
 

O estudo não é uma obrigação, mas sim um direito para você ter uma vida melhor. 

 Migração Pendular: Ocorre em um curtíssimo prazo, quando o migrante retorna no 
mesmo dia para sua residência. Esse tipo de migração costuma ocorrer entre os núcleos 
urbanos principais e as cidades-dormitório localizadas em torno; 

 Migração Sazonal: Ocorre em uma época específica do ano. Pode estar atrelada a 
atividades turísticas ou estudantis, mas a maior parcela está relacionada às atividades 
agrárias, como a colheita de produtos resultantes do agronegócio. 

De acordo com a forma como seu deu a migração, tem-se: 
Migração Espontânea: Ocorre quando o migrante planeja, espontaneamente, migrar do seu 
local de origem para outra região, seja por motivos de diversas naturezas. 
Migração Forçada: Quando o migrante ou a população migrante não tem escolha e precisa se 
mudar para garantir a sobrevivência. 
Esse é o caso dos refugiados, pessoas que saíram de seu país de origem por medo de serem 
perseguidas por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em 
grupos sociais, e que por isso, não podem retornar para suas casas. 
Êxodo rural: também conhecido como migração campo-cidade, é o deslocamento em massa da 
população do campo para a cidade em um determinado país ou território. 
Êxodo urbano: quando a população das cidades migra em massa para as zonas rurais. 
Desafios encontrados pelos migrantes 
Ao chegar em seu local de destino, muitas vezes, o migrante terá que passar por diversos 
desafios para se integrar a uma nova comunidade. Saudade de sua terra e das pessoas queridas, 
adaptação ao local e cultura novos, costumes distintos e, em muitos casos, uma língua diferente. 
Em muitos casos, os migrantes ainda são obrigados a lidar com a hostilidade dos indivíduos que 
vivem ali. Muitos migrantes sofrem com o racismo, a xenofobia e diversas outras formas de 
discriminação, principalmente se forem pobres e com baixa qualificação. 
Vistos pela sociedade local com desconfiança, os migrantes recebem a culpa por todo o tipo de 
problema que possa acontecer como: crises econômicas, desemprego e aumento da 
criminalidade.Dessa forma, muitas vezes os migrantes são criminalizados e são vítimas do abuso 
por parte das autoridades locais. 

ATIVIDADES 
1.Complete:  
a) Um migrante em relação a sua cidade de origem, ou seja, de onde ele saiu é classificado 
como _________________, já em relação ao local onde ele chegou é classificado como 
_________________. 
b) Quando uma pessoa se desloca de um estado para outro mas na mesma região ele fez 
migração _________________. 
c) Migração que ocorre entre países diferentes é ____________________________. 
 
2.Responda: 
a) O que é Migração pendular? 
b) O que é Migração Temporária? 
c) Como é conhecido o movimento migratório de pessoas que saem do campo para a cidade? 
d) Pedro morava no Brasil e se mudou para a China que tipo de migração ele fez? 
 
3-Cite 2 motivos que levam as pessoas 
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África - geografia física - Espaço natural, relevo, hidrografia, clima e vegetação. 

 
A África é um grande continente com pouco mais de 30,3 milhões de quilômetros quadrados; é 
o terceiro mais extenso (atrás da Ásia e da América) com 20,3 % da área total da terra firme do 
planeta. É o segundo mais populoso da Terra (atrás da Ásia) com cerca de 900 milhões de 
pessoas, representando cerca de um sétimo da população do mundo, e 54 países 
independentes; apesar de existirem colônias pertencentes a outros países de fora desse 
continente, principalmente ilhas, por exemplo, Madeira, pertencente a Portugal, Ilha de 
Ascensão, pertencente ao Reino Unido, entre outras. 
O continente africano é cercado pelos oceanos Atlântico (oeste) e Índico (leste), além dos mares 
Mediterrâneo (norte) e Vermelho (nordeste). Seu litoral, com mais de 27 mil km de extensão, é 
bastante regular, com poucos recortes e ilhas, sendo raras as baías, golfos ou penínsulas, o que 
torna difícil seu aproveitamento para instalações portuárias. Cortam a África, três dos grandes 
paralelos terrestres: Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, além do Meridiano 
de Greenwich. Cerca de 80% de seu território fica na zona intertropical, sendo que a maior parte 
de suas terras localiza-se no hemisfério oriental (leste) e só uma pequena parte delas no 
hemisfério ocidental (norte) O continente possui cinco diferentes fusos horários.  
História da África 
A África é o berço da humanidade, pois há indícios de que o continente foi o primeiro a ser 
habitado por humanos. Nele foram encontrados diversos fósseis que comprovam essa teoria e 
também possibilitaram o estudo da evolução humana. Estima-se que a porção norte do 
continente seja a mais antiga do mundo, na qual se estabeleceu os povos egípcios. O continente 
foi colonizado por povos europeus, como os espanhóis, portugueses e franceses. Muitos 
africanos foram arrancados e levados de seus países para outras partes do mundo pelos 
europeus, a fim de realizarem o trabalho escravo. Assim a África foi dividida ao longo da sua 
colonização, segundo os interesses dos colonizadores, que ignoraram a realidade e identidade 
dos povos, agrupando-os em tribos com disparidades culturais. Foi após a segunda guerra 
mundial que as colônias africanas iniciaram o seu processo de independência. Contudo, o 
continente ainda vive diversos conflitos territoriais e religiosos. 
Relevo 
Podemos dividir o relevo africano em três porções principais: 
-Planalto Setentrional: Nessa região localiza-se o deserto do Saara. 
-Planalto Centro-Meridional: Nessa região localiza-se o deserto do Kalahari. 
-Planalto Oriental: Região com montanhas de origem vulcânica. 
Clima 
O território africano é bastante diverso em termos climáticos. Podemos encontrar áreas com 
predomínio do clima equatorial, outras de clima tropical, assim como há também regiões de 
clima desértico e mediterrâneo. O clima equatorial é registrado na região ocidental; o tropical, 
na região central e sul; o desértico, na região setentrional, assim como o clima mediterrâneo. 
Vegetação: 
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Floresta Equatorial: Presente na região central e centro-oeste do continente.  
Savanas: Presentes nas faixas norte e sul das florestas tropicais e também na região sudeste 
do continente africano.  
Estepes: Faixa presente ao norte e nordeste das savanas. É uma vegetação de transição das 
savanas para a vegetação desértica. Vegetação tipicamente rasteira composta por herbáceas. 
Vegetação Mediterrânea: Presente no extremo norte da África (litoral do Mar Mediterrâneo) e 
também no litoral sul da África do Sul. Vegetação composta por gramíneas e arbustos.  
Vegetação desértica: Presente no deserto do Saara é composta por arbustos de galhos secos 
bem espaçados e gramíneas. Porém, estes tipos de vegetação aparecem apenas em áreas com 
cursos de água (raros no deserto). Em grande parte do deserto do Saara não há qualquer tipo 
de vegetação. 

ATIVIDADES 
 

1) Sobre o Continente Africano, assinale V para verdadeira e F para falso: 
a)(   ) Com extensão territorial de 30,1 milhões de quilômetros quadrados, a África é o maior 
continente do planeta. 
b)(   ) O continente africano é o segundo mais populoso do planeta ficando atrás apenas da 
Ásia. 
c)(   ) Vários países da África apresentam problemas socioeconômicos: baixo IDH, elevadas 
taxas de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, altos índices de analfabetismo e 
subnutrição. 
d)(   ) O continente africano tem suas terras cortadas pela linha do Equador e pelo meridiano de 
Greenwich, portanto este continente possui suas terras nos quatro hemisférios da Terra. 
e)(   ) O continente é formado por 30 países. 
 
2) Sobre a diversidade de climas e de formações vegetais do continente africano, complete as 
lacunas das frases a seguir usando as palavras do quadro abaixo: 

 
 
a)Na África, há paisagens desérticas, como o_____________ e o ______________, e uma das 
zonas mais úmidas do planeta, situada na faixa do Equador, que é a Floresta _____________. 
b)Encontra-se na África os climas _________________, equatorial, desértico, tropical, 
mediterrâneo e _________________. 
c)A vegetação africana é influenciada por seus diversos _____________, pela distribuição do 
relevo e pelas correntes marítimas, entre outros fatores. 
d)Na faixa que envolve a linha do Equador estão localizadas florestas ____________________ 
e__________________ úmidas. 
e)As _____________ estão presentes em regiões com estações mais delimitadas: uma seca, 
no inverno, e outra chuvosa, no verão. 
f) Nas áreas de clima semiárido que margeiam os desertos do Saara e do Kalahari encontram-
se vegetações rasteiras denominadas ____________________. 
g)A diversidade ________________ se deve, entre outros fatores, ao relevo e ao fato de o 
continente estar entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio. 
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O Continente Asiático 
A Ásia é o continente dos contrastes, apresentando uma elevada variação climática, 
geomorfológica, demográfica, cultural e territorial. 
A Ásia é o maior dos continentes terrestres, localizada totalmente no hemisfério oriental, em 
maior parte no hemisfério setentrional e com uma pequena porção de terras no hemisfério 
austral. Existem, ao todo, 50 países asiáticos. 
Além de possuir a maior área territorial (com 44.579.000 km²), abriga também a maior parte da 
população do planeta, com muitas de suas regiões alcançando as mais elevadas densidades 
demográficas já registradas. Se o continente asiático corresponde a um terço das terras emersas 
do planeta, seus habitantes correspondem a 61% da população mundial, com cerca de 4,299 
bilhões de pessoas. 
O país mais populoso do mundo atualmente se encontra na Ásia: a China, com aproximadamente 
1 bilhão e 400 milhões de habitantes. No entanto, em alguns anos, ela deverá perder esse posto 
para a Índia (atual segunda colocada com 1 bilhão e 250 milhões de pessoas), que também se 
encontra no continente asiático. 
A Ásia é, sem dúvidas, o continente dos extremos. Além da maior área e população, o continente 
também apresenta o maior país do mundo (a Rússia, com 17 milhões de km²), o ponto mais alto 
do mundo (o Everest, com 8.848 metros acima do nível do mar) e a depressão absoluta mais 
profunda (o Mar Morto, com 427 metros abaixo do nível do mar). 
O relevo da Ásia abriga todas as formas existentes. As cadeias de montanhas que se destacam 
são a Cordilheira do Himalaia, ao sul da China; os Montes Urais, que se estendem no sentido 
norte-sul e separam a Ásia da Europa no território da Rússia; e as montanhas localizadas na 
região do Cáucaso. Os planaltos asiáticos, próximos às cadeias montanhosas, formam as 
regiões com as maiores altitudes médias do planeta, tornando a ocupação humana praticamente 
impossível nesses espaços em função das baixas temperaturas. Há também algumas zonas de 
planícies, com ótimos solos para agricultura, e que, por isso, contam com grandes contingentes 
populacionais. 
Há também no continente asiático uma grande diversidade atmosférica, com dez tipos climáticos 
diferenciados: Equatorial, Mediterrâneo, Tropical Úmido, Tropical, Subtropical, Semiárido, 
Desértico, Frio, Frio de Montanha e Polar. Uma expressão climática característica também de 
uma parte do continente é a zona das Monções, com duas grandes estações – uma muito seca 
e outra muito chuvosa – que se manifestam em função das diferenças de pressão atmosférica 
ao longo do ano. 
Os dois principais blocos econômicos da Ásia são a CEI (Comunidade dos Estados 
Independentes) e a APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico), sendo que esse último 
também conta com países das Américas. A CEI, na verdade, é composta por quase todos os 
países que faziam parte da extinta União Soviética, que, em face da constituição do socialismo, 
estão extremamente interligados estrutural e economicamente. 
É na Ásia também que se encontram três dos cinco países que compõem os BRICS, como 
Rússia, China e Índia. Esses países são considerados como os de economia emergente, com 
grandes potenciais de crescimento. Outros países asiáticos que se encaixam nesse perfil são a 
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Indonésia e a Coreia do Sul. A maior potência econômica da Ásia é a China, e o país que 
apresenta os melhores índices de desenvolvimento é o Japão. 

 
ATIVIDADES 

1- Analise as afirmativas e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 
a) (  ) Com 44,9 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 30% das terras emersas 
do globo, a Ásia é o maior continente do planeta. 
b) (  ) O continente asiático é o mais populoso, sendo a Índia o país de maior concentração 
populacional do mundo. 
c) (  ) Todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia desse 
continente baseia-se nas atividades agrícolas. 
d) (   ) O maior país do mundo se encontra na Ásia é a Coreia do Sul.. 
e) (  ) O Japão é a principal nação industrializada do continente asiático, sendo a Coreia do Sul 
e a China outros países de grande industrialização. 
 
2- Complete: 
A- A Ásia é, sem dúvidas, o continente dos extremos. Além da maior área e população, o 
continente também apresenta o maior país do mundo a ______________,o ponto mais alto do 
mundo o ______________, com 8.848 metros acima do nível do mar) e a depressão absoluta 
mais profunda o _________________. 
 
B- A Ásia é o ___________dos continentes terrestres, localizada totalmente no hemisfério 
_____________, em maior parte no hemisfério setentrional e com uma pequena porção de terras 
no hemisfério austral. Existem, ao todo, __________países asiáticos. 
 
C- É na Ásia também que se encontram três dos cinco países que compõem os BRICS, que são 
eles: ________________, ________________ e __________________. 
 
3- Quais são as cadeias de montanhas que se destacam no continente asiático? 
 
4- Cite 5 tipos de climas encontrados no continente asiático. 
 
5- Quais são os principais blocos econômicos encontrados no continente asiático? 
 
6- Quais são os países mais populosos da Ásia, e acerca de quantos habitantes ocupam esse 
espaço? 
A-Rússia e Índia / 2 milhões                   B-Rússia e China / 2 bilhões 
C-China e Índia / 2,5 bilhões                   D-Japão e China / 2 bilhões 
 
7- Utilize as palavras corretas para completar as frases: natural - ricos – populoso - cultural -   
maior     - pobres -povoado 
a) O continente asiático apresenta uma grande diversidade ....................   e ............................  . 
b) No continente asiático podemos encontrar países muito ............................, como o Japão, e 
outros extremamente ........................... , como Bangladesh. 
c) A Ásia é o .................................e mais ..................................continente do planeta; também é o mais 
densamente ................................ 
 


