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GEOGRAFIA 

 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Geografia; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Geografia. 

 

REVISÃO DE GEOGRAFIA 

Capítulo 3: Paisagem e orientação 

 Os elementos da paisagem ao longo do trajeto servem como pontos de referência. A 

orientação pode ser feita associando um ponto de referência (casa, praça) a cada trecho 

do caminho. 

 As moradias e outras construções, como escolas, lojas e hospitais, têm um endereço, isto 

é, um conjunto de informações que permite a qualquer pessoa chegar até esses locais. 

 Ao longo do tempo, os seres humanos perceberam que, todos os dias, o Sol parecia 

realizar o mesmo movimento no céu. Usando o Sol como referência, eles estabeleceram alguns 

pontos em direções diferentes para se orientar. São os pontos cardeais. 

 Na direção em que o Sol aparece todas as manhãs fica o Leste. No sentido oposto, onde 

ele se põe todos os fins de tarde, é o Oeste. 

 Apontando o braço direito para leste e o esquerdo para oeste, o norte estará à frente, e 

o sul estará às costas. Os pontos cardeais são indicados por suas letras 

iniciais: N (norte), S (sul), L (leste) e O (oeste). 
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

1) Observe o desenho abaixo de uma pequena parte de um bairro.  

 

Assinale a alternativa correta com um X.  

a) (     ) A escola fica na rua Mercúrio.  

b) (     ) A praça está ao lado da escola. 

c) (     ) O posto de saúde está ao lado da igreja.   

d) (     ) O estacionamento fica na rua do Sol.   

 

1) O que são pontos de referência? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Leia a frase: 

Na direção que o sol nasce todas as manhãs fica o Sul.  

 

 A afirmação acima é verdadeira ou falsa? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


