
       Em rede as ideias acontecem! 

 

 

Nome: ________________________________________________________ Série:___________  

 

TAREFÁRIO – SEMANA 23 A 27/03/2020 

Disciplina: Geografia / 1º Ano 

Professora Carolina Gamba 

_________________________________________ 

 

 

Olá turma! 

 

Continuaremos com as atividades nessa semana! Vamos terminar os conteúdos do 

Capítulo 3: “Terra: clima e recursos hídricos” (páginas 32 a 43). Façam uma leitura atenta! 

Depois, realizem as atividades propostas no Tarefário abaixo. A entrega é até o dia 

30/03! 

Desta vez, você deve preencher as respostas do Tarefário aqui mesmo, e depois enviar 

para mim o arquivo - pelo Google Sala de Aula. Utilize a opção de anexar arquivo, na própria 

atividade. 

 

Cuidem-se e fiquem em casa! 

Professora Carolina 

 

 

TAREFÁRIO (Entrega até 30/03) 

 

 

1) Observe o gráfico da página 38 do Livro Didático e comente sobre a distribuição relativa 

(proporção) da água nos diferentes reservatórios (estoques) da Terra – nos estados sólido, 

líquido ou gasoso da matéria. 

 

 WWF Infográfico - "A água no mundo." (Pense Antes): https://www.youtube.com/watch?v=-

Wq0yJdKewQ 

 

2) Com base no outro gráfico contido na mesma página, discuta sobre a distribuição 

geográfica da água entre os diferentes continentes e as implicações ligadas à tal realidade. 

 

3) Leia o texto da página 39 (Âncora Geográfica) e responda às três questões a ele relativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wq0yJdKewQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Wq0yJdKewQ


 

4) O que é montante e juzante de um rio? Pesquise onde é a montante e a juzante do rio São 

Francisco. 

 

5) Que processos se verificam, respectivamente, no alto, médio e baixo curso de um rio? 

6) Que usos são melhores, respectivamente, em rios de planalto e rios de planície? 

 

7) Quais são os regimes de um rio? Qual é o regime do rio Amazonas? E do rio Tietê? 

 

8) Estabeleça as diferenças entre rios permanentes (perenes), temporários (intermitentes), e 

efêmeros. 

 

9) O que é uma bacia hidrográfica? E uma região hidrográfica? 

 

10) Sobre as águas infiltradas no solo, distinga os processos que ocorrem na zona não saturada 

(lençol freático) e na zona saturada (aquíferos). 

 

ZONA NÃO SATURADA ZONA SATURADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Quais são as causas da existência de ondas e marés? Faça uma análise comparativa. 

 

 Como funciona a influência da Lua nas marés: https://www.youtube.com/watch?v=sYss-

N7EnEw 

 

12) Explique o fenômeno da ressurgência. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYss-N7EnEw
https://www.youtube.com/watch?v=sYss-N7EnEw

