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1. LEIA a notícia e em seguida RESPONDA as questões abaixo:
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Meios de transporte mudam para se adequar a
pandemia do novo coronavírus
Ainda que haja empecilhos, a indústria do transporte tem
procurado soluções até mesmo para os automóveis que,
apesar de não serem objetos de aglomeração, são
compartilhados por diferentes pessoas
Agência Estado
postado em 26/07/2020 16:24
A pandemia do novo coronavírus
impõe alterações em todos os
meios de transporte, em especial
naqueles que levam muitas
pessoas, que acabam ficando
mais expostas a contaminações.
Para evitar que a fuga atual de
passageiros
se
mantenha,
companhias aéreas e empresas
resas de
transporte municipal e rodoviário
trabalham no desenvolvimento de tecnologias que minimizem o contágio nesses
ambientes e oferecem maior segurança aos usuários.
Algumas fabricantes já começaram a oferecer ônibus com itens como poltronas feitas
com tecidos antivirais e proteção nas barras de apoio do passageiro. No caso dos aviões,
onde o sumiço de passageiros foi mais notado, há estudos para uso de luz ultravioleta
nos banheiros e de superfícies que eliminam micro
micro-organismos.
Ainda que haja empecilhos,
hos, a indústria do transporte tem procurado soluções até mesmo
para os automóveis que, apesar de não serem objetos de aglomeração, são
compartilhados por diferentes pessoas dado o grande volume de usuários de aplicativos
como Uber, 99 Táxi e de serviços dde locação.

a)Na notícia acima 2 modalidades dos meios de transporte aparecem,
REESCREVA-AS nas linhas abaixo e em seguida DEFINA-AS.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
b)GRIFE na notícia acima o trecho que pode ser utilizado para definir
transporte coletivo.
c) Qual é a importância dos meios de transporte no Espaço Geográfico?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. CLASSIFIQUE os meios de transporte abaixo de acordo com sua
modalidade (Terrestre, Aéreo e Aquático).
a) Motocicleta ______________________________
b) Submarino________________________________
c) Balão____________________________________
d) Metrô___________________________________
e) Navio____________________________________
f) Helicóptero_______________________________
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3. OBSERVE as imagens q
que exemplificam algumas formas de energia que
conhecemos.
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ENUMERE as imagens de acordo com as descrições.
( 1 ) Energia Química – Energia que as pessoas ingerem para seu
desenvolvimento.
( 2 ) Energia Elétrica - energia usada para fazer funcionar
eletrodomésticos.
( 3 ) Energia Sonora
Sonora- é um tipo de energia que pode ser detectada pelo
ouvido.
( 4 ) Energia de Movimento - energia que existe nos corpos em
movimento
4. ESCOLHA um dos objetos abaixo e em seguida INFORME as
transformações de energia ocorrida nele.
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RÁDIO – TELEVISÃO – ABAJUR – COMPUTADOR
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Para que os meios de transporte atendam satisfatoriamente à
população, são necessárias algumas transformações no espaço. Dessa
forma INDIQUE 2 transformações ligadas a estrutura de transporte.
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1. __________________________________________
2. __________________________________________
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