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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 

 

Capitulo 4: A vegetação 

 As plantas formam conjuntos de áreas verdes que chamamos de vegetação. 

 A vegetação natural corresponde ao conjunto de plantas que crescem 

em cada parte da Terra sem a intervenção humana. 

 Cada tipo de vegetação natural se desenvolve em certas condições de solo, temperatura e 

chuvas. Como essas condições variam em cada parte da superfície terrestre, há diversos tipos de 

vegetação natural. 

 As florestas ou matas são formadas por muitas árvores próximas umas das outras. 

É comum a presença de árvores altas e de copas cheias, que, juntas, podem dificultar 

a passagem da luz do sol. 

 O cerrado é uma formação vegetal que ocupa a parte central do Brasil, onde, ao longo do 

ano, há um período seco e outro chuvoso. No cerrado, parte da vegetação tem porte baixo, 

formando um campo. Há também árvores pequenas e médias de raízes profundas e, muitas 

vezes, de galhos e troncos retorcidos. 

 A caatinga é uma formação vegetal que ocorre nas áreas mais secas do Brasil. A palavra 

caatinga significa “vegetação clara”, devido à sua aparência no período seco. Essa vegetação se 

caracteriza pela presença de capins e árvores de pequeno e médio porte. Cactos, como o 

xiquexique, são comuns. 
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3) Sobre a vegetação natural podemos afirmar: 

a) (  ) Conjunto de plantas que crescem em cada parte da Terra com intervenção do 
homem. 

b) (   ) Conjunto de plantas que crescem em cada parte da Terra sem a  intervenção do 
homem. 

c) (    ) Poucas plantas que crescem em uma parte da Terra com intervenção do homem. 

d) (    ) Todas as alternativas estão corretas. 

 
4)  Na frase abaixo, identifique o erro colocado propositalmente. Em seguida, 

reescreva a frase adequadamente. 

 

A Caatinga é formada por muitas árvores próximas umas das outras. É comum a presença 

de árvores altas e copas cheias, que, juntas, podem dificultar a passagem de luz solar. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Capítulo 5: O Relevo 

 

 Em cada lugar, a superfície da Terra apresenta formas diferentes: planas, onduladas e até 

pontiagudas. O conjunto de formas da superfície terrestre é chamado de relevo. 

 Os relevos acidentados são aqueles que apresentam superfície bastante irregular, com 

partes mais baixas e outras mais altas. 

 As partes mais elevadas dos relevos acidentados constituem os topos, que podem ter forma 

estreita e pontiaguda. 

 O relevo transforma-se pela ação da natureza. As alterações podem ser repentinas, quando 

causadas pela ocorrência de terremotos e vulcões, ou lentas, percebidas após milhares de anos. 
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Chuvas e ventos provocam lento desgaste nas rochas que formam o relevo. A água dos rios 

também desgasta aos poucos os materiais dos terrenos por onde o rio passa. 

 O processo de desprendimento de materiais das rochas e do solo e seu deslocamento para 

outros locais é chamado erosão. E o acúmulo desses materiais chama-se sedimentação. 

 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO 

1) Sobre a superfície da Terra podemos afirmar que: 

a) (    ) A superfície da Terra é toda plana. 

b) (    ) A superfície da Terra é toda pontiaguda ou arredondada. 

c) (    ) A superfície da Terra é irregular. 

d) (    ) Todas as opções estão erradas. 

 

2) Leia a frase abaixo: 

 

Os topos apresentam sempre a mesma forma. 

 

A afirmação acima é verdadeira ou falsa? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Observe as imagens e marque  todas as opções que favorecem a erosão nesse caso: 
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a) (     )  A retirada da vegetação. 

b) (     ) A construção de moradias. 

c) (     ) Os deslizamentos. 

d) (     ) O rio próximo. 

 

4)  Observe o relevo da foto abaixo: 

 

 
Cachoeiro de Itapemirim. Espírito Santo. 2013. 

Indique uma mudança que pode ser observada nas formas desse relevo.  O que isso pode 

causar ao meio ambiente? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ENGLISH CLASS 

 

Teacher Luísa and Fernando 

Project: Reading Time 

 

 A leitura é muito importante em nossas vidas. Ela estimula a criatividade, trabalha a imaginação, 

exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e a melhora na escrita, além de outros 

benefícios. 

 

 Ao se estudar um novo idioma, como a língua inglesa, ela contribui para o aumento do repertório 

linguístico e melhora da pronúncia, levando o estudante a uma fluência cada vez maior na língua. 

 

 Por isso, nas próximas semanas, conheceremos lindas histórias em língua inglesa. A partir delas, 

poderemos fazer revisões do conteúdo que trabalhamos e conhecer novos vocabulários. Para que o aluno 

se sinta cada vez mais envolvido, iremos enviar o link da história da semana, para ele ter acesso em casa. 

 

 

História da semana: 

 

 The Ant and The Grasshopper 

By Luli Gray 

 

 Link:   

https://previprc.org/system/files/2nd%20Grade%20-%20Ant%20%26%20the%20Grasshopper%20Text.pdf 

 

 Vocabulário: Revisão Clima e Animais 

 

 

 

https://previprc.org/system/files/2nd%20Grade%20-%20Ant%20%26%20the%20Grasshopper%20Text.pdf

