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Prezado(a) estudante, 

 

 Esperamos que tenha descansado durante o período 

de recesso e que esteja pronto(a) para recuperar questões 

importantes ao seu conhecimento geográfico na trajetória 

do 6° ano. Para isso, a cadeira de Geografia preparou um 

roteiro com importantes objetivos a serem alcançados a 

partir da leitura dos capítulos 3 (Planeta Terra: nossa casa 

no universo) e 4 (Geologia, relevo e solo). Vamos lá? 

 

Cap. 3 – Planeta Terra: nossa casa no universo 

 

 Conhecer e diferenciar os principais movimentos 

realizados pela Terra; 

 Identificar as principais consequências dos 

movimentos da Terra; 

 Calcular diferenças entre fusos horários; 

 Reconhecer sua dinâmica com aspectos 

relevantes aos modos de vida; 

 Identificar e caracterizar as zonas térmicas da 

Terra; 

 Nomear e especificar as principais crises 

ocorridas durante a Guerra Fria; 

 Reconhecer os impactos da Guerra Fria no Brasil 

e na América Latina; 

 Descrever as motivações para o fim da Guerra 

Fria. 

 

Cap. 4 – Geologia, relevo e solo 

 

 Analisar e diferenciar os agentes responsáveis 

pelas formas de relevo; 

 Reconhecer a importância dos recursos naturais e 

seu uso sustentável; 

 Classificar os recursos naturais em renováveis e 

não renováveis; 

 Conhecer a estrutura interna do Planeta Terra; 

 Descrever as principais características da 

estrutura interna do Planeta Terra; 

 Identificar e diferenciar as principais teorias 

científicas relacionadas à dinâmica geológica do 

Planeta Terra; 

 Conhecer os principais movimentos das placas 

tectônicas e seus impactos para a sociedade. 

 

 

 

 

 

Agora que você conhece os principais objetivos a serem 

alcançados com os capítulos, sugerimos que você realize 

as leituras de forma atenta, reveja as avaliações, exercícios 

e fichas Sigmais/Superação destes conteúdos e, em caso 

de dúvidas, procure os seus professores de Geografia.  

 

Aqui estão, também, algumas dicas de vídeos que podem 

ser interessantes como formas de complemento aos 

estudos:  

 

 Movimentos da Terra: rotação e translação 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0HAvPghTL

xY&ab_channel=BrasilEscola   

 

 Fusos horários no Enem (não se preocupe. Apesar do 

título, o vídeo é bastante didático �): 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vgiY3Qztnk

&t=1s&ab_channel=BrasilEscola   

 

Bons Estudos!  

Cadeira de Geografia 

Centro Educacional Sigma 
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