
Escola Saber Viver                                                                            

Aluno (a): _________________________________________.  

 Data: ____/____/_____ série: _________.    

                                   Atividades de revisão de geografia 

Querido aluno, nesta unidade I vimos como o mundo provoca em nós grande curiosidade. Ele é 

bastante amplo, repleto de pessoas e de diferentes paisagens. As pessoas se relacionam com o 

espaço, por meio das atividades que desenvolvem. 

 

1-Como uma paisagem pode ser registrada? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2- Observe o trecho de uma cidade em dois momentos. Em seguida, responda à questão. 

                                

A) Que elementos você consegue perceber que existiam em 1950 e permanecem até hoje? 
(    ) O traçado das ruas. 
(    ) As construções. 
(    ) A praça. 
(    ) A quadra de esportes. 
 
3- As paisagens estão em constante transformação. Embora a ação da natureza também 

provoque alterações em uma paisagem, o ser humano ainda é o seu maior agente 

transformador. Você percebe alguma modificação no lugar onde vive? Qual? O que poderia ter 

motivado essas modificações? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



4- Complete as frases sobre a paisagem utilizando palavras do quadro. 

          

      história    flora    geografia    cultura    momento    espaço    vida 

                        construções    natureza    fauna    sociedade 

 

a)Cada sociedade deixa na paisagem sua _____________________, seus valores e sua 

_____________________. 

    b) A paisagem revela a realidade de um _____________________ em dado 

_____________________. 

    c) A paisagem mostra o modo de _____________________ das pessoas, a relação entre elas e 

delas com a _____________________. 

 Quais palavras do quadro não foram usadas nas frases? 

_________________________________________________________________________. 

5- Observe a imagem e faça o que se pede. 

                              

Descreva a paisagem, identificando os elementos naturais e os elementos 

humanizados presentes nela. 

Elementos naturais:__________________________________________________ 

Elementos humanizados:__________________________________________________ 

6-Marque um X na alternativa que representa apenas elementos naturais. 

 

a) Rio, nuvens, casas. 

b) Indústrias, mar, Sol. 

c) Ponte, túnel, floresta. 

d) Praça, floresta, jardim. 

e) Montanha, floresta, rio. 

 



7-Arthur fez um croqui para mostrar  aos  seus  amigos  os estabelecimentos  

comerciais  que  se  situam  nos  arredores  da sua casa. 

 

               

Assinale com um X o estabelecimento comercial que fica mais próximo da casa de Arthur. 

a) posto de combustível 

b) padaria 

c) sorveteria 

d) papelaria 

8- Observe a imagem e responda às questões. 

                            

a) Quais sons e cheiros você imagina que estejam presentes na paisagem? 

______________________________________________________________________________ 

b) Quais elementos se destacam na paisagem? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 


