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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 – CAPÍTULO 6 

 

Capítulo 6:  A água 

 Grande parte da superfície da Terra está coberta por água.  

 Os rios são cursos naturais de água doce que percorrem um caminho a partir de uma área 

mais elevada do relevo, onde estão suas nascentes, sempre em direção à parte mais baixa do 

relevo, onde se localiza a foz. 

 A força dos rios provoca erosão, que aprofunda o relevo ao longo de seu curso.  

 O curso de muitos rios é alterado para facilitar a ocupação de suas margens, onde ruas e 

prédios são construídos. 

 O curso de um rio também pode ser modificado para que suas águas sejam utilizadas em 

usinas hidrelétricas, que geram eletricidade. 

 Os mares e oceanos são reservatórios naturais de água salgada. Enquanto os oceanos 

ocupam áreas enormes da superfície terrestre, os mares ocupam porções menores, geralmente 

ligadas aos oceanos. 

 Os lagos ocupam áreas menores e podem ser salgados ou não.  

 Muitos rios deságuam em mares, lagos ou oceanos carregando materiais provenientes da 

erosão do relevo. Com esses materiais pode haver sais, retirados de rochas e do solo. O 

contínuo depósito de sal ao longo de muito tempo torna salgada a água desses reservatórios. 
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 6 

Antes de inicar as atividades no caderno de Geografia, não se esqueça de colocar o título e a 

data. 

Titulo: A água 

Data: Juiz de Fora, 20 de outubro de 2020. 

1)  Grande parte da superfície da Terra está coberta por água. Onde podemos encontrar água nas 

paisagens?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2) Por que ocorre a interferência humana no percurso dos rios?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3) Quais os principais impactos da instalação de usinas hidrelétricas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
4) Escreva duas maneiras em como você pode ajudar a economizar água em sua casa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 7 

 
Capítulo 7: O tempo atmosférico nas paisagens 

 O tempo varia, interferindo no nosso dia a dia e modificando as paisagens. Esse tempo, 

refere-se às condições da atmosfera em determinado lugar e momento, por isso, é 

chamado tempo atmosférico. 
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 As condições do tempo atmosférico são determinadas por um conjunto de fenômenos, 

como o calor, o frio, o vento e a ocorrência ou não de chuvas. 

 Geralmente, esses fenômenos podem ser percebidos, e a intensidade deles, que é 

variável, também. Contudo, existem equipamentos que medem com precisão a intensidade dos 

fenômenos atmosféricos. 

 A temperatura atmosférica indica o quanto o ar está aquecido em determinada parte da 

atmosfera. Quando a temperatura está alta, isso significa que o ar está bastante aquecido, o que 

também provoca em nosso corpo uma sensação de calor. Na situação inversa, a baixa 

temperatura indica pouco aquecimento do ar e, então, sentimos frio. 

 Para medir com precisão a temperatura do ar, utilizamos o termômetro atmosférico. Esse 

instrumento indica a temperatura em graus. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 7 

Antes de inicar as atividades no caderno de Geografia, não se esqueça de colocar o título e a 

data. 

Titulo: O tempo atmosférico nas paisagens  

Data: Juiz de Fora, 20 de outubro de 2020. 

 

1) Observe a tirinha e responda:  

 

 

As condições do tempo atmosférico são determinadas por um conjunto de fenômenos.  Quais 

são eles? Dê dois exemplos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2) A temperatura atmosférica indica o quanto o ar está aquecido em determinada parte da 

atmosfera. Quando a temperatura está alta, isso significa que o ar está bastante aquecido, o que 

também provoca em nosso corpo uma sensação de calor. Na situação inversa, a baixa 

temperatura indica pouco aquecimento do ar e, então, sentimos frio. Qual instrumento é utilizado 

para medir com precisão a temperatura do ar? 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Observe a imagem e responda:  

                     

Foto A – Rio Grade do Sul, 2015.                                              Foto B - Rio de Janeiro, 2016. 

 

a) A temperatura atmosférica no momento em que a foto A foi tirada estava _________________. Já 

na foto B estava ______________.                                                                         

b) Quais elementos ajudam a perceber como estava o tempo atmosférico em cada lugar. 

________________________________________________________________________________ 
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ENGLISH CLASS 

Teacher Luísa and Fernando 

Tia Roberta 

 

HALLOWEEN DIY 

 

 Dear Students, 

 

 Como vocês já sabem, nesse mês de outubro, comemoramos o Halloween. Já 

conhecemos a história do Halloween, as cores e os símbolos.  

 Para darmos início às comemorações dessa festa que tanto adoramos, faremos uma 

oficina de inglês e artes. A Tia Roberta, professora de artes, estará presente em nossa aula 

para nos ensinar a fazer um lindo „Ghost‟ (fantasma).  

 

  Essa atividade acontecerá no dia, 22/10/2020, quinta-feira, no horário da aula de 

inglês. E, para construirmos o ‘Ghost’, será necessário que vocês estejam com os 

seguintes materiais: 

 

 1 Copo descartável branco  

(ou qualquer outro recipiente branco parecido) 
 

 1 Folha de papel branca (pode ser rascunho) 
 

 Papel crepom branco  

(pode ser substituído por folha branca ou sacola plástica branca) 
 

 Cola 
 

 Tesoura 
 

 Canetinha Preta 

 

 

 

  

 

 


