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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 8 

       Capítulo 8: Chuvas e ventos. 

 A chuva é um importante fenômeno do tempo atmosférico. Ela contribui para modificar as 

paisagens e interfere no dia a dia das pessoas. 

 Tanto os seres humanos como as plantas e os animais dependem da água para viver e se 

desenvolver. Por isso, em áreas onde chove muito, são comuns paisagens com bastante 

vegetação e muitas espécies de animais. Nos locais onde chove pouco durante o ano, a 

vegetação é mais espaçada e menos verde nos períodos mais secos. 

 As chuvas têm grande importância na distribuição da água pela superfície da Terra. A 

água da chuva infiltra no solo e abastece as nascentes de muitos rios. E o curso dos rios leva a 

água para longe das nascentes, desaguando em lagos ou em oceanos. 

 Parte da água está sempre retornando para a atmosfera pela evaporação, processo em 

que a água líquida se transforma em vapor. De modo inverso, a condensação é a transformação 

do vapor em gotículas de água líquida, que, depois, voltam para a superfície da Terra como 

chuva. O aquecimento da atmosfera é a principal causa da evaporação, enquanto o resfriamento 

provoca a condensação. 

 Esses dois processos, que acontecem com regularidade na natureza, fazem parte do 

chamado ciclo da água. 

 Os ventos são o ar em movimento. Eles são um importante fenômeno do tempo 

atmosférico e atuam no deslocamento das nuvens. Além disso, os ventos contribuem para a 

distribuição das chuvas e também ajudam a amenizar a sensação de calor. 
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 A força dos ventos é uma importante fonte de energia chamada energia eólica. No 

passado, ela era muito utilizada para movimentar as embarcações que atravessavam os 

oceanos. Hoje, ainda é usada por algumas embarcações, como jangadas, pequenos barcos e 

veleiros. A energia eólica também pode ser usada para gerar energia elétrica. A vantagem do 

vento é que ele é uma fonte de energia que não se esgota com o uso e não contamina o 

ambiente. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO - CAPÍTULO 8 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Geografia, não se esqueçam de colocar o título e 

a data de hoje. 

Título: Chuvas e ventos  

Data: Juiz de Fora, 10 de novembro de 2020. 

1) As fotos abaixo retratam  duas paisagens com o mesmo tipo de vegetação, mas em 

diferentes épocas do ano. O que ocasionou  a diferença na vegetação  dessas paisagens? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Leia a frase abaixo e indique a informação incorreta colocada propositalmente. Escreva 

corretamente a frase. 

Parte da água está sempre retornando para atmosfera pela condensação, que é o processo em 

que a a água liquída se transforma em vapor. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 10 de novembro de 2020 (terça-feira). 

3) Leia as frases e complete com as palavras abaixo: 

 

 

a) Os ventos são o ____________ em movimento. 

b) Os ventos contribuem para a distribuição das ____________________. 

c) A força dos ventos é uma importante fonte de energia chamada _______________. 

d) A vantagem do ________________ é que ele é uma fornte de energia que não se esgota. 

 

REVISÃO- CAPÍTULO 9 

  
Capítulo 9: A previsão do tempo 

 

 Prever o tempo significa verificar a tendência de mudança das condições de temperatura, 

de chuva e de vento, para informar com antecedência quais serão as condições do tempo nas 

próximas horas ou nos próximos dias. 

 Para realizar a previsão do tempo, é necessário entender de que maneira os fenômenos 

atmosféricos ocorrem. Também é preciso fazer medições e monitorar continuamente as 

informações sobre as condições da atmosfera para, assim, verificar como o tempo atmosférico 

tende a mudar ao longo do ano em cada lugar. 

 Com a utilização de equipamentos e dos conhecimentos científicos sobre os fenômenos 

atmosféricos e sobre como a atmosfera se comporta nas diferentes partes da Terra, é possível 

prever as próximas mudanças no tempo ao analisar as condições do momento. 

 A previsão do tempo é útil para o dia a dia, pois as pessoas podem se preparar para as 

mudanças climáticas. Planejar as atividades de acordo com o tempo atmosférico também é 

importante para fazendas, empresas, prefeituras e sistemas de transporte. 

 É importante divulgar a previsão do tempo para a população, de modo que todos a 

compreendam com facilidade. Assim, as pessoas podem planejar as atividades que são 

influenciadas pelo tempo atmosférico. 

 

chuvas             ar          energia eólica         vento 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 10 de novembro de 2020 (terça-feira). 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO - CAPÍTULO 9 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Geografia, não se esqueçam de colocar o título e 

a data de hoje. 

Título: A previsão do tempo 

Data: Juiz de Fora, 10 de novembro de 2020. 

 

1) Para realizar a previsão do tempo o que é necessário? Indique as respostas. 

 

a) (    )  Entender de que maneira os fenômenos atmosféricos ocorrem.  

b) (    ) Não é possível realizar a previsão do tempo. 

c) (    ) Apenas observar o tempo da nossa casa. 

d) (    ) Fazer medições e monitorar as informações sobre as condições da atmosfera. 

 

2) Observe a imagem e responda: 

 

 

 

a) Segundo a previsão em quais dias choverá? __________________________________________ 

b) Qual será o dia mais quente? ____________________________________________________ 

 

3) Em diversas cidades brasileiras, ocorrem enchentes quando as chuvas são muito 

intensas, e isso pode provocar grandes estragos. Em sua opinião, por que a previsão de 

tempo é importante para a população dessas cidades? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


