
Goiânia, ___ de junho de 2020. 

Professora: Jéssica Vieira e Andreia Ribeiro 
 

Série: ______Turno: _____________________ 
 

   Aluno (a): ___________________________________________________ 
 

                                                            Ficar em casa  

                                    É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite.  

Trabalho Avaliativo de Geografia 

Neste bimestre pudemos compreender a importância das paisagens, e que elas mudam o 

tempo todo. Agora com atenção responda as questões abaixo. 

1-No bairro de Mariana surgiu uma nova loja chamada Padaria da Vovó. O local oferece diferentes 

tipos de pães. A imagem que melhor representa essa descrição é ... 

A (     )      B (     )  

2-Que nome recebe tudo aquilo que vemos nos lugares, o que ouvimos, os cheiros que sentimos e 

as sensações de frio e de calor e que pode conter elementos naturais ou humanizados? 

(     ) Miragem. 

(     ) Paisagem. 

(     ) Imagem. 

(     ) Sombra. 

3-Cite três elementos que podem ser observados na paisagem a seguir: 

  

    Trabalho: (5,0) _______ 

    Nota: _____ 



 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4-Quando andamos pelos lugares, encontramos muitas paisagens diferentes. Tatiana foi viajar em 

suas férias e enviou algumas fotos para que seus pais pudessem ver os locais por onde ela 

passou. Observe. 

 

De acordo com as fotos de Tatiana, podemos perceber que: 



(     ) Há duas fotos com elementos criados pelas pessoas. 

(     ) As três fotos apresentam elementos criados pelas pessoas. 

(     ) Nenhuma das imagens tem elementos criados pelas pessoas. 

(     ) Em apenas uma das fotos aparecem elementos criados pelas pessoas. 

(     ) Nenhuma das imagens apresenta elementos naturais. 

5-O tempo passa e com ele muitas transformações acontecem em nossas vidas e também na 

paisagem. Ricardo, quando criança, morava em uma rua bem tranquila. Hoje, depois de muitos 

anos, essa rua está bem diferente. Veja as imagens abaixo. 

 

a) Quais são as mudanças que podemos observar que ocorreu na rua do Ricardo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Observando as imagens, podemos dizer que a rua em que Ricardo morava: 

(     ) Continua com os mesmos elementos, portanto é a mesma paisagem de sua infância. 

(     ) Sofreu mudança em alguns elementos, mas não suficiente para alterar a paisagem. 

(     ) Sofreu grande transformação, pois hoje há mais elementos naturais que elementos 

construídos pelo ser humano. 

(     ) Teve uma grande transformação na paisagem, como as casas, que deram lugar a prédios, e a 

rua, que foi asfaltada. 

(     ) Hoje tem elementos muito diferentes, mas, como é a mesma rua, continua com a mesma 

paisagem. 

6-Cite duas atividades humanas da zona rural de um município. 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7-As paisagens são formadas por elementos que podem ser naturais ou humanizados. Explique o 

que são elementos humanizados. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8-Observe a paisagem mostrada a seguir. 

 

A paisagem apresentada está em transformação. A causa da transformação dessa paisagem é: 

(     ) A ação da chuva. 

(     )A ação do vento. 

(     ) O calor do Sol. 

(     ) O trabalho dos seres humanos.  

 

APROVEITE MUITO AS SUAS FÉRIAS! 


