EXERCÍCIOS DE REVISÃO - CAP. 04 - 7ºS ANOS
LEIA AS INFORMAÇÕES, CONSULTE O LIVRO PARA ADQUIRIR MAIS CONHECIMENTO
E RESPONDA OS EXERCÍCIOS EM SEU CADERNO.

1- Quente e frio: um país de extremos
O Brasil é um país de diferentes climas. Sua grande dimensão permite que sofra influência de
várias latitudes, diferentes massas de ar, proximidade com o oceano, diferentes formações do
relevo. Esses fatores suscitam uma intensa variação do clima em cada região. Nesse sentido,
por vezes, em uma cidade faz frio; na cidade ao lado, não. Vamos entender isso melhor?

1-1- Relacione a Coluna A com a Coluna B.
[ 1 ] Latitude
[ 2 ] Equatorial
[ 3 ] Polar
[ 4 ] Altitude
[ 5 ] Maritimidade
[ 6 ] Continentalidade
[ 7 ] Massas de ar
( 3 ) Com as altas latitudes, a incidência do sol torna-se menor e, consequentemente, diminui as
temperaturas.
( 5 ) A proximidade com o oceano faz com que as massas de ar atuantes tenham mais umidade,
influenciando, assim, no clima.
( 1 ) O globo terrestre pode ser dividido de forma paralela em relação à Linha do Equador e está
relacionado com a incidência do sol.

( 7 ) O ar na atmosfera não é homogêneo, há variações na temperatura e na umidade.
( 2 ) Zona com maior incidência do Sol e maiores temperaturas.
( 4 ) em lugares mais altos, há uma diminuição da temperatura e da umidade, pois o ar possui
menos oxigênio.
( 6 ) A distância do oceano faz com que as massas de ar percorram distâncias sobre o solo e, com
isso, percam umidade.

1-2- Relembre os tipos climáticos do Brasil, completando a cruzadinha:

a) Temperaturas mais amenas (mais frio) no inverno e moderadas (não tão quente) no verão.
R: TROPICAL DE ALTITUDE
b) Quente e úmido, característico da Amazônia.
R: EQUATORIAL
c) Apresenta-se quente e úmido o ano todo, mesmo com menor ocorrência de chuvas em alguns
meses.
R: TROPICAL ÚMIDO
d) Característico do Sertão Nordestino, com chuvas escassas e estiagens mais prolongadas.
R: SEMIARIDO
e) Típico de áreas localizadas fora da Zona Intertropical atua em boa porção do sul do país e no sul
dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
R: SUBTROPICAL
f) Denominado, também, de tropical semiúmido, esse tipo de clima é quente e semiúmido, com duas
estações bem definidas: uma seca (inverno) e outra chuvosa (verão) e índices de chuva entre 1200
e 2000 mm anuais.
R: TROPICAL ÚMIDO-SECO

2- Brasil, país das águas
O Brasil é um dos países com maior quantidade de água doce. Muitos são os rios, as águas
subterrâneas, os lagos e as lagoas. Vamos conhecer as regiões hidrográficas?

2-1- Indique com “V” as frases verdadeiras e com “F” as falsas, sublinhando os erros destas.
( V ) O Rio Amazonas é um grande rio de planície, com uma das bacias hidrográficas mais
importantes para o clima mundial.
( V ) Os recursos hídricos são formados pelas águas dos rios, lagos, mares, oceanos, geleiras,
água na atmosfera e no subsolo.
( F ) O Rio São Francisco não possui relação com o Polígono das Secas do nordeste brasileiro.
( V ) As regiões hidrográficas denominadas Costeiras reúnem pequenas regiões e bacias
hidrográficas que têm sua foz diretamente no Oceano Atlântico.
( F ) Apesar da grande capacidade hídrica, o Brasil não possui potencial para a geração de
energia hidrelétrica.
( V ) Além dos rios, as águas subterrâneas são importantes mananciais para o abastecimento de
água.

2-2- Relacione as colunas e identifique as regiões hidrográficas brasileiras de acordo com a
descrição de algumas de suas características
1. Boa parte de sua área (58%) localiza-se no Polígono das Secas.
2. Tem como rio principal o Amazonas.
3. Os rios dessa bacia são predominantemente pequenos, com escoamento diretamente para o mar.
4. Localizam-se as cidades importantes como Rio de Janeiro e Vitória.
5. Destacam-se os rios Gurupi, Turiaçu, Munim, Mearim, Itaperucu e Pericumã.
6. Ocupa a área total da bacia do rio Uruguai.
7. A região hidrográfica Costeira do Leste compreende áreas dos estados da Bahia, Sergipe. Minas
Gerais e Espírito Santo. Destacam-se os rios Paraguaçu, Contas e Vaza-Barris.
8. Região pouco populosa e povoada. Seus rios incluindo bacia do Rio Oiapoque são caudalosos e
a área ocupada, rica biodiversidade.
9. Destacam-se os rios Capibaribe, Jaguaribe, Paraíba, Una e Acaraú.
10. No Brasil, a região hidrográfica do Paraguai localiza-se nos estados do Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul (abrange o Pantanal Mato-grossense).
11. A região hidrográfica do Paraná destaca-se por estar localizada em uma região de grande
desenvolvimento econômico e alta concentração de população (em torno de 32% da população do
país).
12. Região que se localiza na região central do país, é a maior inteiramente brasileira (ocupa 11% do
território do país).
13. Apresenta significativas diferenças inter-regionais quanto à disponibilidade hídrica de seus rios.
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) Região Hidrográfica Costeira do Leste
) Região Hidrográfica Amazônica
) Região Hidrográfica Costeira do Nordeste Oriental
) Região Hidrográfica Costeira da Parnaíba
) Região Hidrográfica do São Francisco
) Região Hidrográfica Costeira do Sul
) Região Hidrográfica do Paraguai.
) Região Hidrográfica Costeira do Nordeste Ocidental
) Região Hidrográfica Costeira do Norte
) Região Hidrográfica do Uruguai
) Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia

( 4 ) Região Hidrográfica Costeira do Sudeste
( 11 ) Região Hidrográfica do Paraná

Bons Estudos! Prof. Padovani.

