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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 10  

Capítulo 10: O campo 

•  Algumas paisagens são típicas do campo, com plantações, animais de criação e áreas com 

vegetação natural.  

• As paisagens do campo não são todas iguais. No entanto, as 

mais comuns apresentam plantações, pasto para animais, matas, rios, estradas de terra e 

algumas construções. 

•  A agricultura é a atividade econômica que mais utiliza água. 

• A irrigação é adotada em locais onde as chuvas não são suficientes ou não ocorrem nos 

momentos adequados para o tipo de cultivo escolhido. 

•  O uso de fertilizantes no solo e de agrotóxicos nas lavouras pode contaminar a água de rios e 

lagos e também a água subterrânea. Quando chove, a água da chuva que escoa pelo solo leva 

os resíduos desses produtos para os rios, lagos e mares. Além disso, ocorre a infiltração de água 

contaminada no solo. 

•  A cuidados na prática agrícola que contribuem para a preservação das águas. Entre eles estão 

os métodos alternativos para fertilizar o solo e controlar as pragas, como o uso 

de biofertilizantes, a coleta de plantas atacadas e o uso de barreiras físicas contra as pragas. A 

presença de mata ciliar também ajuda a evitar que o escoamento de água da chuva leve poluição 

para os rios. 

•  A criação de animais para atender às necessidades de alimentação, de trabalho ou de 

transporte da população chama-se pecuária. 
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•Vários produtos são obtidos desses animais. Por exemplo: 

carne, leite e ovos, para a alimentação, e couro, para a fabricação de bolsas, sapatos e roupas. 

Além da agricultura e da pecuária, no campo se realizam atividades econômicas como 

o extrativismo e o turismo. 

• O extrativismo consiste na atividade de coleta ou extração de recursos naturais, sejam os de 

origem vegetal, sejam os de origem animal ou mineral. 

 • O turismo rural, ou seja, a visita a áreas rurais por pessoas de outras localidades, é uma 

atividade bastante comum. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 10  

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

e a data de hoje. 

 

Título: Questionários de revisão 

Data: Juiz de Fora, 08 de dezembro de 2020. 

 

1) Leia o texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O que os agricultores utilziam para aumentar a produtividade e proteger as lavouras? 

____________________________________________________________________________ 

b) Por que o uso excessivo de fertilizantes e de agrotóxicos causa a contaminação dos rios? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Fertilizantes e agrotóxicos contaminam rios 

 

Para aumentar a produtividade e proteger as lavouras, muitos agricultores utilizam 

fertilizantes e agrotóxicos. 

O uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos causa a contaminação dos rios. Isso 

acontece porque as substâncias nocivas contidas nesses produtos são carregadas pela água 

da chuva até os rios, contaminando-os. 

A água contaminada dos rios pode matar peixes e plantas que neles vivem. Se as 

pessoas tiverem contato com essa água contaminada, podem ficar doentes. 
 

Maestu, Juliana. Projeto: Buriti: Geografia: ensino fundamental.2 ed. São Paulo, Moderna, p. 102.2011. 
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2) No espaço rural há predominância de ruas asfaltadas, concentração de casas e várias 

construções? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Classifique as atividades retratadas como agricultura ou pecuária.  

 

a) ______________________________                 b) _______________________________ 
 

© Steve Heap/Shutterstock                                                    © hinnamsasuy/Shutterstock 

                              

Colheita de milho.                                                                Granja de aves. 

 

 

c) ________________________________                   d) ________________________________ 
 

© Delfim Martins/Pulsar Imagens                                       © John Esvenson/FLPA/Easypix 

                              

    Preparo do solo para o plantio de tomate.                                    Vacas e ovelhas no pasto. 
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4) O extrativismo pode ser considerado como uma das primeiras atividades humanas. Leia 

as alternativas e responda: O que é extrativismo? 

a) O extrativismo é a compra e venda de produtos. 

b) O extrativismo é a plantação de vegetais. 

c) O extrativismo é a coleta, na natureza, de sementes, folhas, óleos, minerais, entre outros. 

d) O extrativismo é a criação de animais. 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 11  

 

Capítulo 11:  A cidade 

• As áreas ocupadas pelas cidades formam as paisagens urbanas. Essas paisagens geralmente 

apresentam um grande número de ruas, calçadas, praças e construções, como casas e prédios. 

• Muitas construções são usadas para atividades de comércio e indústria. Outras são moradias 

de uem vive na cidade. A circulação entre essas edificações é feita por meio de um conjunto de 

vias, como ruas, avenidas e rodovias. 

• As cidades têm características comuns entre si, mas uma não é igual a outra. Elas se 

diferenciam, por exemplo, em função de localização, tamanho, número de habitantes, forma e 

idade das construções e problemas que cada uma apresenta. 

• As principais atividades econômicas nas cidades estão ligadas à indústria, ao comércio e aos 

serviços. 

• Nas indústrias, é possível fabricar mercadorias em grande quantidade e em ritmo acelerado.A 

maior parte das indústrias está localizada nas cidades, onde se concentram fatores importantes 

para essa atividade, como fácil acesso às fontes de energia, às vias de circulação e à tecnologia 

e maior número de trabalhadores e consumidores. 

• A poluição é um dos problemas ambientais que as indústrias podem causar nas cidades. Muitas 

vezes, quando não há fiscalização, as indústrias liberam poluentes no ar e nos rios e também 

descartam muitos resíduos sólidos. Por isso, é importante que os resíduos industriais recebam 

tratamento adequado. 

• Nas cidades, é por meio das atividades de comércio que acontecem a compra e a venda de 

uma grande variedade de mercadorias, que foram produzidas no campo ou nas próprias cidades. 

Essas atividades ocorrem em lojas, mercados, padarias, feiras, shopping centers, etc. Em geral, 

as pessoas compram os produtos com o dinheiro que recebem exercendo um trabalho. 
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• As cidades também concentram atividades de prestação de serviços, realizadas por 

profissionais como médicos, cabeleireiros, professores, motoristas, eletricistas, garçons e muitos 

outros. Eles atendem tanto a população urbana quanto os moradores do campo. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 11  

1) Quais dos itens abaixo podem ser encontrados nas cidades com frequência: 

 

a) (    ) Ruas de terras. 

b) (    ) Ruas e avenidas asfaltadas. 

c) (    ) Amplas áreas verdes. 

d) (    ) Construções aglomeradas. 

e) (    ) Extensas áreas de plantação e de criação de gado. 

 

2) Leia as palavras abaixo e complete as frases. 
 

    prestação de serviços         indústrias    comércio 

 

a) Nas cidades, é por meio das atividades de ______________ que acontecem a compra e 

venda de uma grande quantidade de mercadorias. 

b) Nas ______________________, é possível fabricar mercadorias em grande quantidade e em 

ritmo acelerado. 

c) As cidades também concentram atividades de ___________________________________, 

realizadas por profissionais como médicos, professores, motoristas. Eles atendem tanto a 

população urbana quanto os moradores do campo. 

 

3) Observe a imagem e responda. 
 

Nas indútrias, é possível fabricar mercadorias em 

grande quantidade e em ritmo acelerado. No 

entanto as indústrias são responsáveis por um 

grande problema nas cidades. Qual é esse 

problema? 

_________________________________________ 
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4) As cidades, sobretudo as mais populosas, sofrem com uma grande variedade de 

problemas. Cite dois problemas encontrados nas cidades. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 12 

 

Capítulo 12:  Relações entre campo e cidade 

•  O campo e a cidade compõem paisagens diferentes, mas estabelecem muitas relações entre 

si. 

•  A produção e o consumo de várias mercadorias envolvem relações entre o campo e a cidade. 

•  Grande parte da produção do campo destina-se à alimentação da população urbana ou é 

utilizada como matéria-prima em indústrias instaladas nas cidades. 

• As pessoas que moram no campo utilizam produtos fabricados na cidade. Eletrodomésticos, 

móveis, materiais de limpeza e de higiene, roupas e veículos são alguns deles. 

• Na produção rural, os produtos industrializados também são importantes. Em suas atividades 

agrícolas, muitos trabalhadores utilizam ferramentas, adubos, tratores e máquinas que foram 

produzidos nas cidades. 

•  As tecnologias de comunicação também têm papel importante na relação entre a cidade e o 

campo 

•  É possível difundir notícias e informações, tanto do campo quanto da cidade, por meio da 

televisão e do rádio. Os celulares, os computadores e a internet podem, rapidamente, ajudar na 

comunicação e na busca de informações. 

•  A previsão do tempo e as imagens de satélite, por exemplo, tornaram-se muito acessíveis 

com o uso dessas tecnologias. 

•  A maioria dos brasileiros vive nas cidades. E mesmo a população que continua a morar no 

campo está cada vez mais ligada às cidades. Muitas pessoas que habitam áreas rurais têm 

contato com a realidade urbana por meio do rádio, da televisão, da internet e do telefone. 

•  É grande o número dessas pessoas que se deslocam com muita frequência, até mesmo 

diariamente, do campo para as cidades, onde estudam, trabalham, vão a consultas médicas, 

fazem compras, passeiam ou realizam outras atividades. 
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• Os habitantes das cidades também têm contato com a vida e o trabalho no campo e conhecem 

suas paisagens. Isso ocorre devido ao crescimento do turismo rural, à melhora dos meios de 

transporte, que facilitam o acesso ao campo para trabalho e lazer, e aos meios de comunicação, 

que cada vez mais aproximam as pessoas. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 12 

1) Uma pesquisa mostrou que no campo há menos escolas que possuem energia elétrica, 

salas de leitura, acesso à Internet e aparelho de TV. Na cidade, as escolas 

geralmente têm mais acesso a essas coisas. 

Fonte: <http://especiais.g1.globo.com/educacao/2015/censo-escolar-2014/brasil-urbano-x-brasil-rural.html> Acesso 
em: 29 Agosto. 2020.  

 
De acordo com o texto, nas cidades as escolas.  

 

a) Não têm tantas salas de leitura quanto no campo. 

b) Em geral a presença de poucos alunos. 

c) Possuem mais aparelhos de TV e salas de leitura. 

d) São totalmente iguais às escolas do campo. 

 

2) Marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 

a) (    ) O campo e a cidade são iguais nas paisagens. 

b) (    ) A produção de várias mercadorias envolve apenas as cidades. 

c) (    ) Grande parte da produção do campo destina-se à alimentação da população urbana. 

d) (    ) As pessoas que moram no campo não utilizam produtos fabricados nas cidade. 

 

3) Observe a fotografia abaixo. 

 

Em que lugar é mais comum encontrar o veículo da fotografia? 
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a) 

 

b) 

 

c)  

 

 

d)  

 

 

 

4) Que benefícios o uso de tecnologias pode trazer para o campo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ENGLISH CLASS 

 

Teacher Luísa and Teacher Fernando   

Final Project: I Love Math 

Dear Student, 

Nos meses de novembro e dezembro trabalhamos o projeto „I Love Math‟, relembramos os 

numbers (números) de 1 – 100 e aprendemos falar as horas em inglês, de forma bem lúdica  e 

divertida. Para encerrar esse projeto, faremos o último FINAL PROJECT do ano.  

Atividade será realizada em duas partes, a primeira deverá ser feita em casa antes da aula 

de quinta-feira e a segunda parte será realizada em conjunto na aula de quinta-feira, 10/12. Siga 

as instruções abaixo:  

Primeira Parte 

 

1) Em uma folha, escrever o título “Final Project: I Love Math”. 
2) Fazer o desenhos relógios abaixo, respeitando as horas estão neles marcadas: 

 

3) Escrever, em numeral, as horas que estão marcadas no relógio. 

4) Deixe um espaço na folha para a realização da segunda parte da atividade. 

 

 Essa atividade será apresentada em nossa aula online (ao vivo), na quinta-feira, dia  

10/12/2020. 

 Fazer com muita atenção, carinho e capricho, como sempre!!  

 Arquivar a atividade na pastinha de inglês. 

 


