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Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte da avaliação; 
 Não é permitido o uso de corretivo, rasuras acarretarão a anulação da questão; 
 Todo o trabalho deverá ser realizado em caneta preta ou azul; 
 O trabalho deverá ser realizado em folhas de papel almaço (com pauta) ou folhas A4; 
 As questões abertas devem ser resolvidas a caneta. Questões resolvidas a lápis, ainda que 

parcialmente, não dão direito a posteriores reclamações sobre a correção feita pelo professor. 
 Construa respostas completas e coerentes; 
 O trabalho deverá ser entregue em ordem, limpo, sem dobras ou partes amassadas; 
 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido seguidas; 
 As questões que pedem o uso de lápis de cor só serão corrigidas se esses forem utilizados. 

 

 

 
Responda: 

01)  O que é Geografia? 

02)  Para que serve o estudo da Geografia? 

03)  Diferencie paisagem natural de paisagem humanizada. 

04)  Explique por que a observação das paisagens é importante no estudo da 

Geografia. 

05)  Defina o que é lugar e espaço vivido. 

06)  Aponte três fatores que fazem com que os espaços, as paisagens e os 

lugares sejam diferentes uns dos outros. 



07)  Desenhe uma Rosa dos ventos e nela coloque os pontos cardeais e 

colaterais. NÃO ESQUEÇA DE COLORIR! 

08)  O que são coordenadas geográficas? 

09)  Defina paralelos e meridianos. 

10)  Quais são os principais paralelo e meridiano da Terra? 

11)  Como são identificadas as zonas climáticas da Terra e quais são suas 

características? 

12)  O que são mapas? 

13)  Quais os 5 elementos principais de uma mapa? EXPLIQUE cada um deles. 

14)  Explique o que são convenções cartográficas. 

15)  Quais são as quatro representações cartográficas mais usuais? EXPLIQUE 

cada uma delas. 

16)  No mapa seguinte você deverá colorir com cores diferentes cada um dos 

continentes, na sequência coloque corretamente o nome deles: 

OBS: Lembre-se das três cores que NÃO devemos utilizar para colorir mapas: 

Azul, marrom e preto. 

 



17) Nos espaços seguintes você deverá desenhar e colorir os DOIS tipos de 
paisagens estudadas.  

Lembre-se de identificar qual é a paisagem que você desenhou em cada espaço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisagem _______________________ 

 

Paisagem ________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



18)  Chegou a hora de mostrarmos que aprendemos direitinho utilizar a 
Rosa dos Ventos para nos localizarmos. 

Observe a figura, imagine uma Rosa dos Ventos e tendo como referência o teatro 

localizado ao NORTE responda as questões a seguir: 

 

 
 
Sabendo que o Sol “nasce” no lado de trás da padaria, responda: 

A) Em que direção está o campo de futebol em relação ao teatro? 

__________________________________________________________________ 

B) Em que direção está a escola em relação à padaria? 

__________________________________________________________________ 

C) Qual a localização do jornal em relação ao teatro? 

__________________________________________________________________ 

D) Em que direção está o semáforo em relação à padaria? 

__________________________________________________________________ 

E) Em que direção está a árvore em relação ao semáforo? 

__________________________________________________________________ 
 

 


