
        

GEOGRAFIA – 6º ANO 

LISTA DE EXERCÍCIO 1  
 

 

GABARITO 

 

1) Pois permitem explicar como e por que as paisagens se transformam e como essas transformações se 

relacionam com a vida das pessoas e com a natureza. Além disso, podemos refletir e compreender por que há 

conflitos, guerras, desigualdades no mundo, entre outros problemas. 

 

2) Espaço geográfico é o espaço físico que nos cerca, resultante das transformações causadas pela ação dos 

seres humanos em interação com a natureza. É o principal objeto de estudo da Geografia como ciência. 

 

3) É tudo aquilo que enxergamos no espaço geográfico, além daquilo que sentimos, cheiramos e escutamos 

em um lugar em determinado momento. 

 

4) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno cole uma imagem onde predominam elementos naturais. A 

descrição deve conter elementos como a vegetação (árvores) e águas superficiais (rios, lagos etc), relevo 

(montanhas, vales etc). 

 

5) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno cole uma imagem onde predominam elementos humanizados ou 

culturais (construídos pelo homem). A descrição deve conter elementos como casas, prédios, ruas, carros, 

pontes, praças, fábricas, e até mesmo lavouras. 

 

6) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno, com a ajuda do responsável identifique elementos culturais que 

estão presentes na paisagem há anos, como igrejas, monumentos, casas antigas, museus, colégios etc. 

 

7) A bússola é um antigo instrumento que indica o norte magnético através de uma agulha imantada 

(magnetizada). E através disso é possível identificar os demais pontos cardeais. 

Já o GPS, que no português significa Sistema de Posicionamento Global, é um equipamento moderno que 

através de um sistema de satélites artificiais em órbita, indica com precisão a localização em qualquer lugar 

da superfície do planeta. 

 

8)    NORTE 

 

 NOROESTE   NORDESTE 

 

OESTE      LESTE 

 

 SUDOESTE   SUDESTE 

 

   SUL 

 

9) É um sistema mundial de determinação e contagem da hora, onde o Meridiano de Greenwich tornou-se 

referência mundial. 

 

10)  - 10:00 

- 09:00 

- 08:00 

- 11:00 

 


