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1ª REVISÃO DE GEOGRAFIA 

 

1. Observe as imagens abaixo. 

		 
     A                B 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifique os elementos naturais e culturais que se destacam nas paisagens acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Quais os elementos semelhantes encontrados nas paisagens A e B? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Explique o que torna essas paisagens diferentes entre si. Dê exemplos. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Os elementos naturais e culturais de uma paisagem podem estar presentes também em outras 
paisagens. 

De acordo com o que você estudou assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as 

falsas. 

 

a) ( ) Quando duas paisagens possuem os mesmos elementos naturais significa que elas são iguais. 

b) ( ) Mesmo duas paisagens, possuindo os elementos naturais e culturais semelhantes, elas podem  

ser diferentes. 

c) ( ) O que torna uma paisagem diferente de outra é a disposição e a quantidade dos elementos  

naturais presentes nas duas paisagens. 

 

3. Existem paisagens que se destacam por abrigar elementos naturais ou culturais de grande 
importância para o mundo. A Unesco chamou esses elementos de patrimônios mundiais da 
humanidade. 
 

3.1. Como estão divididos os patrimônios mundiais da humanidade? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Paisagem A Paisagem B 

Naturais: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Naturais: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Culturais: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Culturais: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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3.2. O que integram os patrimônios naturais? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3.3. Observe os patrimônios mundiais da humanidade abaixo e classifique-os: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Qual objetivo da Unesco em reconhecer os locais mostrados na questão 3.3., como patrimônios 

mundiais da humanidade? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3.4. São exemplos de patrimônio cultural da humanidade. 

 

( ) Pinturas  ( ) Árvores e florestas naturais  ( ) Esculturas 

( ) Ilhas como Fernando de Noronha  ( ) Monumentos históricos 

 

4. Analisando as paisagens podemos perceber que os terrenos possuem formas variadas. O conjunto 
dessas formas de terrenos recebe o nome de relevo. 

Enumere corretamente identificando as principais formas de relevo da superfície do nosso 

planeta. 

 

( 1 ) Planaltos ( 2 ) Planícies ( 3 ) Depressões  ( 4 ) Montanhas 

 

( ) Formas de relevo que apresentam altitudes menores que as das áreas á sua volta. Em geral  

são planas. 

( ) São formas de relevo geralmente planas e com baixas altitudes em relação ao nível do mar. 

( ) São formas de relevo irregulares e com altitudes variadas. Geralmente são mais elevadas que  

as formas de relevo localizadas ao redor. 

( ) São as formas de relevo da superfície terrestre com maiores altitudes. Quando se encontram  

próximas umas das outras formam cadeias chamadas cordilheiras. 

 

5. Nas paisagens onde predominam elementos naturais, a vegetação quase sempre é o elemento que 
mais se destaca. 

Em relação a vegetação, assinale a única alternativa incorreta. 

 

( ) As diferentes características da vegetação estão relacionadas ao tipo de solo, relevo e  

principalmente ao clima do lugar onde se desenvolve. 

( ) A vegetação é um elemento natural que pode tornar uma paisagem sempre igual a outra. 

( ) A vegetação varia de acordo com a quantidade de chuva existente no lugar onde se desenvolve. 
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6. Observe as imagens e complete as lacunas adequadamente. 

 

a) 

A _______________________________________ é um tipo de 

vegetação que se desenvolve em áreas onde clima apresenta 

temperaturas elevadas na maior parte do ano. A grande 

quantidade de chuvas que recebe favorece o desenvolvimento 

de diversas espécies vegetais. 

 

b) 

A _______________________________________ é um tipo de 

vegetação composta por espécies vegetais resistentes a falta de 

água. Na estação da seca, algumas delas perdem suas folhas, 

que rebrotam quando chove. 

 

7. Das formações vegetais retratadas abaixo, qual está localizada em uma região que chove bastante? 

Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da Floresta Amazônica, em 2015                    Vegetação de Campos, Rio Grande do Sul 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. A água está presente na maior parte das paisagens que observamos. Cite 6 exemplos de onde 

podemos encontrar água. 

 

 

 

 

 

9. Observe a fotografia a seguir. Depois responda as questões abaixo. 

 

a) De que maneira a água está presente em destaque na paisagem ao 

lado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) Quais outros elementos naturais e culturais fazem parte dessa 

paisagem? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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10. A água é um elemento essencial para nossa sobrevivência e está presente na maior parte das 

paisagens. Com base nos estudos realizados, faça a correspondência correta. 

 

 

Concentram uma grande parte da água doce      Oceano 

do nosso planeta. 

 

 

Conjunto de águas salgadas que banham      Aquífero 

os continentes da Terra. 

 

 

Podem ser encontradas quando há acumulo      Rios 

de neve no topo de algumas montanhas e 

também com o congelamento de grandes  

quantidades de água nos polos norte e sul 

da Terra. 

 

 

Reservatório natural de água localizado      Geleiras 

abaixo do solo. 

 

 

11. Além dos elementos naturais, a natureza também está presente nos objetos e construções que 

observamos em nosso dia a dia. 

 Observe a fotografia a seguir. 

 

a) Escreva os nomes dos elementos da natureza que 

podemos observar na imagem. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

b) Que elemento da natureza foi utilizado para 

produzir o banco do parque? 

__________________________________________ 

 

c) Faça uma lista de seis elementos da natureza que fazem parte do seu dia a dia. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Ao utilizar elementos da natureza como fonte de recursos para fabricar ou construir objetos, 
realizamos transformações nas paisagens. 
 Observe as imagens abaixo, identifique as transformações ocorridas e escreva os motivos 

dessas transformações. 

 

a)      

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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b)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

c)  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

12.1. Qual fator ampliou o uso dos recursos da natureza fazendo com que as paisagens têm sido cada 

vez mais transformadas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12.2. A exploração inadequada dos recursos da natureza, além de causar grandes transformações na 
paisagem, também tem ocasionado prejuízos para o meio ambiente. 
 Observe os problemas ambientais abaixo e faça a relação com as imagens. 

 

O desmatamento é causado pela derrubada ou queima da vegetação nativa.  

 

A poluição das águas é causada, sobretudo, pelo despejo de resíduos tóxicos de indústrias, 

residências e áreas agrícolas em rios lagos e mares.  

 

A poluição do ar é causada, sobretudo, pela emissão de gases poluentes, principalmente por 

indústrias e pelo escapamento de automóveis.  

 

 

A     B          C 

 

 

 

 

 

 

12.3. Escreva o problema ambiental responsável pelas causas destacadas abaixo. 

 

a) Ela contribui com a extinção de espécies de animais e de plantas, com a perda da fertilidade do solo 

e com aumento da erosão. _________________________________ 

 

b) Eliminar esses resíduos diretamente no ambiente causa a morte de várias espécies animais e 

vegetais, além de problemas à saúde das pessoas que entram em contato com a água contaminada. 

______________________________________ 

 

c) Esse tipo de poluição, além de prejudicar a qualidade do ar, contribui para o surgimento ou 

agravamento de doenças respiratórias, como asma e bronquite. _______________________________ 
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13. Cite as principais causas e consequências da destruição de áreas de vegetação nativa. 

 

Causas Consequências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Cite exemplo de um animal em risco de extinção devido a destruição de áreas de vegetação 

nativa. 

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Observe a charge a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. Que problema ambiental está representado na charge? 

_________________________________________________________________________________ 

 

14.2 O que poderia ser feito para solucionar esse problema? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

15. Diversos povos indígenas vivem atualmente no Brasil. Sobre os indígenas é correto afirmar que: 

 

( ) Vivem em aldeias, situadas nas cidades, de onde retiram os recursos para viver. 

( ) Eles praticam a caça, a pesca e a coleta de frutos e raízes, além da agricultura em pequenas  

roças. 

( ) Os indígenas são muito numerosos e se apropriam da natureza. 

( ) os indígenas são pouco numerosos e se apropriam dos recursos da natureza sem causar  

grandes prejuízos. 

( ) Os indígenas dão a natureza o tempo necessário para que possa recompor o que foi explorado. 

 

16. Os mapas são representações de um espaço, elaboradas em uma superfície plana e em tamanho 
menor que o real. 
 Em relação aos mapas é incorreto afirmar que: 

 

( ) Os mapas recebem diferentes classificações. 

( ) Por meio de símbolos são registradas diversas características da superfície do planeta. 

( ) Os mapas são elaborados em tamanho real. 
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17. Observe as imagens dos mapas abaixo e complete: 

 

 

 

a) Por representar as divisões dos estados e as regiões do Brasil, esse 

tipo de mapa é classificado como: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Por representar as principais formações vegetais da região 

nordeste esse tipo de mapa recebe o nome de:  

 

 

 

 

 

 

18. O mapa abaixo apresenta alguns dos principais problemas ambientais do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia as frases abaixo e assinale a que apresenta informação incorreta. 

 

( ) A área litorânea apresenta riscos de contaminação por derramamento de petróleo. 

 

( ) Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro apresentam as maiores áreas afetadas pela poluição 

do ar e da água gerada pelas atividades industriais. 

 

( ) As áreas mais afetadas pelo desmatamento se estendem do litoral do estado de Pernambuco 

até o estado do Acre. 

 

( ) Os estados de Mato Grosso e Tocantins apresentam áreas afetadas pelo desmatamento, pela 

contaminação do solo e da água em razão do garimpo e pelos agrotóxicos. 

  


