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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Atividade avaliativa de Geografia- Massas de ar 

1. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que preencha corretamente a 

lacunas: As ___________ apresentam se como gigantescos “bolsões” de ar 

atmosférico, com características próprias de temperatura, umidade e pressão.  

A. Massas de ar. 

B. Camadas da atmosfera. 

C. Tempestades. 

D.Nuvens 

2. Maior bacia hidrográfica do mundo, a ________________ abrange uma área de 

cerca de 7 milhões de Km², ocupando aproximadamente 42% do território 

nacional.Além do Brasil, estende-se por outros seis países da América do sul: 

Peru,Colômbia, Equador Venezuela,Guiana e Bolívia. Após a leitura do texto 

assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna: 

A. Bacia do rio Paraná. 

B. Bacia do rio Uruguai. 

C. Bacia do rio Amazonas. 

D.Bacia do Pará. 

3. Leia o exposto abaixo e assinale a alternativa que preencha corretamente 

as lacunas: 

São porções de água salgada menores que os oceanos. Podem ser classificados como 

_________ abertos, _________ interiores e _________ fechados.  

A. Oceanos 

B. Mares 

C. Rios 

D. Lagoas 

4. Pode ser causada pelo lixo doméstico sem tratamento, sobretudo nas áreas onde 

as pessoas não tem acesso a saneamento básico (instalação sanitária, rede coletora 

de esgotos, etc.). O lixo é despejado nas águas, transformando-as em esgotos a céu 

aberto.: Após a leitura do texto assinale a alternativa correta. 

A. Poluição urbana. 

B. Poluição agrícola. 

C. Vazamento de petróleo. 

D. Vazamento de gás 

5. São de grande importância para a natureza e para toda a sociedade. Na natureza, 

eles são responsáveis por transportar sedimentos de um ponto para outro na 

paisagem e, dessa forma, são capazes de modificar o relevo. Após a leitura do 

texto assinale a alternativa que corresponde à afirmação acima: 
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A. Oceanos. 

B. Mares. 

C. Rios. 

D. Riachos. 

6. O deslocamento de grandes ____________ em regiões costeiras pode exercer 

forte influência sobre as características do clima no interior dos continentes. A 

explicação para esse fenômeno é que as massas de ar têm suas características de 

temperatura, pressão e umidade alteradas ao se deslocarem sobre as ___________. 

Após a leitura do texto assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas: 

A. Correntes marítimas. 

B. Massas de ar. 

C. Continentalidade. 

D. Maritimidade. 

7. É o conjunto de terras limitadas por divisores de águas, que se concentram nas 

regiões mais elevadas do relevo. As ___________ são drenadas por um rio principal. 

Geralmente as ___________ recebem o nome do rio principal (bacia do rio Paraná, 

por exemplo). Após a leitura do texto assinale a alternativa que preencha 

corretamente as lacunas: 

A. Bacias do rio Tocantins e Araguaia. 

B. Confluência. 

C. Bacias hidrográficas. 

D.Defluência. 

8. Leia.  

  Fator climático relacionado a distância do oceano. 

  Fator climático relacionado à proximidade de mares e oceanos. 

Após a leitura assinale a alternativa que corresponde às afirmações acima: 

A. Continentalidade / Maritimidade. 

B. Altitude/ Latitude. 

C. Massas de ar/confluência. 

D.Correntes marítimas e massas de ar. 

 


