
 
 
 
 
 

 

                            Atividade de Revisão e Fixação de Conteúdo 1º Bimestre 

1. O que é uma paisagem?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Com base no trecho da música “Deus e eu no sertão”, de Victor e Léo, represente em um 

desenho, os elementos da paisagem que o artista descreve:  

 

“Nunca vi ninguém, viver tão feliz como eu no sertão; 

Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão; 

Casa simplesinha, rede pra dormir, 

De noite um show no céu, deito pra assistir...” 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. As paisagens são formadas por diversos elementos. Com base nisso, responda:  

 Cite exemplos de elementos naturais de uma paisagem: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Agora, cite exemplos de elementos humanos de uma paisagem: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Você aprendeu que uma paisagem pode ser formada por elementos naturais e humanos.  

Pense em um lugar da sua cidade do qual você gosta muito e responda o que se pede a seguir: 

A) Que lugar é esse? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sistema Educacional Sophos 

Aluno (a): ________________________________________ Turma: 2ºano/9 

Professora: Alessandra Dias 

Disciplina: GEOGRAFIA     Data: ____/ ____ / 2020 

 



 
 
 
 
 

________________________--____________________-______ 

B) Quais foram os elementos naturais que você observou nesse lugar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C) Quais foram os elementos humanos que você observou?  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________Re

sposta pessoal 

5. Você estudou durante as aulas que as pessoas são parte da paisagem. E que precisam de 

muitas coisas para viver. Cite algumas coisas das quais precisamos para viver:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Sobre as paisagens, cite:  

 

A) Um exemplo de paisagem aparentemente não modificada: uma floresta. 

B) Um exemplo de paisagem pouco modificada: praia. 

C) Uma paisagem muito modificada: cidade. 

 

7. Conhecer o próprio município é muito importante para o estudo da Geografia. Sendo assim, 

responda: 

a) Em que município você mora? 

 

 

b) Quem é o responsável por governar a cuidar do município?  

 

8. As paisagens podem se modificar ao longo dos anos, através da dinâmica da natureza ou 

então pela ação humana. Mas ela também pode se modificar em um curto período de 

tempo, como podemos observar nas fotos abaixo. Ambas são do Central Park, em Nova 

Iorque, nos Estados Unidos da América, e foram tiradas com meses de diferença. O que 

modificou a paisagem foi a mudança de estação do ano (outono e inverno). 

 



 
 
 
 
 

 

Descreva duas as mudanças na paisagem comparando as duas fotos. 

 

 

 

 

 

9. Os pontos de referência servem para nos localizarmos. Na sala de aula eles também são 

bem importantes. Observe a figura abaixo. 

 

 

 



 
 
 
 
 

10. De acordo com a figura, assinale a alternativa que completa corretamente o texto abaixo. 

 

 O globo terrestre está mais ___________ da professora que o relógio. A professora está 

do lado ___________ do quadro-negro. 

a) Longe; esquerdo. 

b) Longe; direito. 

c) Perto; esquerdo. 

d) Perto; direito. 

*   Observe a figura abaixo para fazer as questões 11e 12. 

 

 

11.  A partir da observação da figura anterior, assinale a alternativa correta. 

 

a) A casa vermelha fica do lado direito da casa bege. 

b) A escola fica do lado esquerdo do parque de diversões. 

c) O moinho fica atrás das montanhas. 

d) A indústria fica do lado direito do rio. 



 
 
 
 
 

 

12.  Se você tivesse que explicar onde fica o posto de gasolina, que ponto de referência 

utilizaria? 

 

 

 

13. Para andar pelas cidades, de carro ou a pé, é importante conhecermos os sinais de trânsito. 
Um dos principais sinais são as cores do semáforo (também chamado de sinaleiro, sinaleira 
ou sinal). Observe as imagens a seguir. 

     

O que representa cada cor do semáforo? Descreva nas linhas abaixo. 

 

 

 

 


