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Roteiro de estudos: 

 

Geografia 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/PkAGzO_sK-I  

Revisão e questionário de Geografia – “A ação humana sobre a paisagem”. 

O questionário deverá ser feito no caderno de Geografia.  

 

Matemática 

Vídeo explicativo: https://youtu.be/qCNVigtYFJ4  

Atividades no caderno de Matemática: “Sólidos geométricos”.  

Ler e compreender as páginas 72 a 74.  

 

- Orientação de estudos: Estudar a multiplicação do 2, 3 e 4.  

 

 

 

 

 

 

 Lembre-se de estudar com atenção e fazer as atividades do livro e caderno de Matemática, 

e também do caderno de Geografia com muito capricho e organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PkAGzO_sK-I
https://youtu.be/qCNVigtYFJ4


 

REVISÃO DE GEOGRAFIA 

 

Capítulo 2: “A ação humana sobre a paisagem”  

 A busca por alimentos e por abrigo sempre motivou o ser humano a modificar as 

paisagens. Mas, atualmente, as grandes modificações não ocorrem apenas para atender a 

necessidades básicas. As paisagens também são transformadas para gerar riquezas por meio da 

intensa produção das mais diversas mercadorias. 

 Há elementos naturais que servem de matéria-prima. É o caso da madeira, do ferro 

e da rocha, materiais que se tornaram a base da fabricação de muitos produtos. Esses elementos 

e tantos outros, essenciais ou úteis ao ser humano, são chamados recursos naturais.  

 Vários problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição, estão 

relacionados ao consumismo. Uma sociedade consumista provoca a exploração excessiva dos 

recursos naturais e gera grande quantidade de resíduos. 

 Parte da população mundial é estimulada a consumir grande quantidade de 

mercadorias: roupas, calçados, aparelhos eletrônicos, etc. Muitos produtos 

são descartáveis. Outros são jogados fora em bom estado e substituídos por modelos mais 

novos. 

 Uma maneira de diminuir o volume de lixo jogado no meio ambiente é seguir três 

passos: reduzir, reutilizar e reciclar. 

 Existem comunidades que exploram recursos naturais de modo não excessivo, 

promovendo poucas alterações no lugar onde vivem. As populações indígenas, por exemplo, têm 

modos de vida em harmonia com o meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 Você pode imprimir a revisão e colar no caderno, pode copiá-la ou apenas estudá-la 

pelo computador. Como vocês acharem melhor.  

 

 

 

 



Orientações para o caderno de Geografia:  

- O questionário e a data abaixo devem ser copiados no caderno. 

Juiz de Fora, 05 de maio de 2020. 

 

Questionário 

 

Capítulo 2: “A ação humana sobre a paisagem” 

1) No lugar em que você vive, aconteceu alguma transformação recente na paisagem? Com 

que objetivo ela foi feita? 

 

2) Em sua opinião por que acontecem transformações na paisagem? 

 

3) O que são recursos naturais? 

 

4) Enumere corretamente: 

 

1- RECICLAR 

2- REUTILIZAR 

3- REDUZIR 

(     ) Diminuir a quantidade de produtos e recursos naturais usados.  

(     ) Utilizar novamente  produtos que já foram usados . 

(     ) Fabricar novos produtos com materiais já usados. 

 

5) Vários problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição estão relacionados ao 

consumismo.  

Explique o que é o consumismo. 

 

6) Seu modo de vida se assemelha mais ao da família dos caiçaras ou de uma pessoa 

consumista. Justifique. 

 

 

 Lembrando que o questionário deve ser feito no caderno de Geografia, copiando 

perguntas e respostas. 

 



Orientações para o caderno de Matemática:  

- Copie a data como de costume antes de iniciarmos as atividades. 

Juiz de Fora, 05 de maio de 2020. 

- Após a data, copie no caderno perguntas e respostas. 

 

1) Responda: 

 

O que é o que é? 

 

a) O sólido geométrico que pode ter no mínimo três faces e apenas uma base? 

 

b) O sólido geométrico perfeitamente redondo? 

 

c) O ponto de união das arestas de um sólido? 

 

d) As retas que unem os sólidos geométricos? 

 

e) O sólido que todas as faces são iguais? 

 

 

2) Pesquise, recorte e cole no caderno imagens que representam os sólidos geométricos 

estudados: cilindro, cone, cubo, paralelepípedo ou bloco retangular, prisma, pirâmide, 

esfera. 

 

 


