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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Geografia - Continente Americano 

1.Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas questões abaixo sobre o relevo e a 

hidrografia da América.  

a.(  v )Na América, destacam-se quatro grandes formas de relevo, que se distinguem, 

ou seja, se diferenciam uma da outra pela altitude. 

b.( f  ) O relevo e a hidrografia não foram muito importantes no processo de 

ocupação do continente americano. 

c.( f  ) Na costa oeste do continente, banhada pelo Oceano Pacífico, predominam 

formações montanhosas velhas. 

d.(  v  ) A costa do Atlântico, a leste do continente, é constituída por planaltos e 

montanhas muito antigos, bastante desgastados pelos agentes erosivos( ventos e 

chuvas). 

e.(  v  )Na região central do continente americano encontramos grandes planícies e 

depressões.  

f.(  v)As planícies Central, na América do Norte; as planícies de depressões da 

Amazônia, a Planície do Pantanal e a Depressão do Chacos, na América do Sul são 

encontradas na região central do continente Americano. 

2.Leia:  

“Os cursos dos rios do continente americano podem ser agrupados segundo o trecho 

da costa em que se desembocam: Assinale a alternativa que completa a ideia do 

exposto acima: 

a.(    )do Ártico, do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico. 

b.(    ) do Ártico, do Chile e do Golfo do México 

c.(    )do Antártico, do Golfo do México, do Ártico e do Pacífico. 

d.(    )do Ártico, do Golfo do México  e do Chile. 

3.Relacione os textos  aos  seus respectivos números.  

               1.Ártico                    

               2.Golfo do México 

               3.Vertentes do Pacífico                 

               4.Atlântico 

a.(  2  ) Nesse conjunto encontra-se a maior bacia hidrográfica da América do Norte. 
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b.(  3  )As bacias desse conjunto agrupam os rios que nascem nas montanhas do 

oeste e deságuam no Pacífico. 

c.(   4 )Esse conjunto caracteriza-se pelas grandes bacias hidrográficas. 

d.(  1  ) Os rios desse conjunto permanecem congelados quase o ano todo por causa 

do frio polar. 

4.Preencha as frases com as palavras que estão a seguir: Relevo, Equador, 

Massas, latitude, oceanos, mares, ar 

a.Como há maior incidência de luz solar na região do Equador que nos polos, as áreas 

próximas a ele  são mais quentes que as áreas de maior latitude. 

b. O relevo influi de maneira marcante nas características climáticas. 

c.As massas  de  ar adquirem características das áreas onde se originam. 

d.Os oceanos e mares mantêm a umidade e contribuem para que a variação de 

temperatura nas áreas próximas seja menor. 

5. Leia atentamente, e assinale a alternativa correta. 

a.Clima quente e úmido característico das áreas próximas à linha do Equador. 

b.Suas principais características são escassez de chuvas e altas temperaturas- 

superiores a 30ºC- durante o dia e extremo frio à noite. 

a.clima equatorial e clima desértico 

b.clima temperado e clima polar 

c.clima frio e temperado 

d.clima frio de montanha e frio 

 

 


