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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização 

das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando assim 

as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado também 

que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para que os 

familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 

 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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O LUGAR 

Pode-se dizer que lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos nosso dia a dia, numa 

interação em que nós influenciamos e transformação a paisagem e estabelecemos vínculos. 

Nossa casa, nossa rua, nossa escola, a casa de um amigo, de um parente, o bairro são exemplos 

de lugares com os quais criamos uma identidade, ou seja, que têm a importância e significado para 

nós. 

Observe as imagens abaixo. Os locais, apresentados podem ser identificados como lugares, 

pois seus habitantes estão em interação com o espaço em que vivem. Para eles, há uma relação de 

identidade entre sua vivencia e o espaço que habitam. 

 

     
                       Terra Indígena, Pataxó, BA                                                                          Praça Monsenhor, RN 

 

* Leia com atenção a letra da música a seguir: 

 

ORA BOLAS 
 

Palavra Cantada 

Oi, oi, oi... 

Olha aquela bola 

A bola pula bem no pé 

No pé do menino 

Quem é esse menino? 

Esse menino é meu vizinho... 

Onde ele mora? 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Mora lá naquela casa... 

Onde está a casa? 

A casa tá na rua... 

Onde está a rua? 

Tá dentro da cidade... 

Onde está a cidade? 

Do lado da floresta... 

Onde é a floresta? 

A floresta é no Brasil... 

Onde está o Brasil? 

Tá na América do Sul, 

No continente americano, 

Cercado de oceano 

E das terras mais distantes 

De todo o planeta 

E como é o planeta? 

O planeta é uma bola 

Que rebola lá no céu 

 

Oi, oi, oi... 

Olha aquela bola... 

A bola pula bem no pé 

No pé do menino... 

 

1) Faça uma lista dos lugares mencionados na letra da música. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Existem lugares citados na letra da música que faz parte do seu dia a dia? Quais? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3) Copie o quadro abaixo no caderno e substitua as figuras # pelas informações corretas: 
 

 

Cidade – Continente – Brasil - Rua 

 

                             Do local...                                                                 ...ao global 

Casa → #  →  #  →  #  →  #  →   Planeta 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



4) Leia o texto com atenção e faça o que se pede: 

 

UMA PAISAGEM DIFERENTE 

(Inverno/2012) 

 

Olho e vejo o mar de nuvens 

Brancas e resplandecentes 

O sol majestoso a brilhar 

Uma paisagem diferente. 

 

Longe bem longe sem fim 

Pontos pequenos a avistar 

Manhã mui maravilhosa 

Paisagens douradas no ar. 

 

A Terra verde e marrom 

Um horizonte inspirador 

Como pode alguém não crer 

Que existe um Criador? 

Paisagem branca emocionante 

Tal como campo a ser ceifado 

Horizonte sem montanhas 

Como o mar com ondas 

quebradas. 

 

Não vejo os lindos montes 

Sobre as nuvens vou passeando 

Como uma música maviosa 

Mas lágrimas vou disfarçando. 

 
                                    (Christiano Nunes) 
 

 

 

 
a) Quando o autor escreveu o seu poema?_____________________ 

b) Qual é o nome do autor do texto?____________________ 

c) O poema fala de uma paisagem natural ou modificada? Copie uma estrofe do poema para 

comprovar a sua resposta: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5) Preencha as lacunas do texto a seguir sobre a Geografia com as respectivas palavras-chave: 

 Palavras-chave: Homem – Lugar – Paisagem – Identidade – Espaço – Terra – Natureza    

          A Geografia é uma ciência que possui o ___________________ como objeto de seu estudo. 

Este espaço é fruto da inter-relação entre homem e __________________. A _________________ 

é a forma e a função do espaço que vemos e percebemos num determinado momento. Atualmente 

não existem lugares da superfície da _________________ que o ___________________ não 

tenha explorado. Todos vivemos em um determinado _________________, onde há a 

possibilidade de existir as relações sociais. Cada um desses lugares é formado pela 

______________ das pessoas que vivem naquele espaço, interagindo e se relacionando para que a 

vida possa acontecer. 

 

6) Assinale a opção INCORRETA em relação as características da Paisagem: 

a) A Paisagem é tudo o que os nossos olhos veem de um determinado local. 

b) As paisagens mudam. 

c) As paisagens podem ser natural ou cultural. 

d) As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar. 



7) Observe atentamente a rosa dos ventos, complete os pontos cardeais e colaterais;  

 
 

8) Leia o texto a seguir: 
 

O que é LUGAR para a Geografia. 
 

               Pense na sua rua ou no seu bairro. Imagine seus amigos, vizinhos, as pessoas que 

atendem você no posto de saúde, nas escolas, na praça etc. 

              Podemos definir lugar como o local por onde você circula no seu dia-a-dia. Você se 

identifica nele. É o seu ambiente. Pode ser onde está sua casa, seus vizinhos, o mercado, a padaria 

etc.  

                Para a Geografia, o lugar corresponde a essa dimensão da vida em comum, do 

cotidiano, do mundo vivido.  

 

Descreva o seu bairro e algumas atividades que você realiza nele. Não se esqueça de citar 

onde se localiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

O LUGAR, na 
Geografia, está ligado 
ao sentimento, a nossa 

existência e a nossa 
experiência cotidiana. É 

uma identidade 
construída socialmente. 

É a ideia de 
“pertencimento”. 

 



9) A erosão, o desmatamento e as queimadas são fatores recorrentes de transformação da 

paisagem em função do uso do solo como recurso fundamental para as práticas de atividades 

humanas. fatores são agentes causadores de impactos ambientais na agricultura de grande escala 

de produção. Nesse sentido, relacione os agentes citados na coluna da esquerda aos seus 

respectivos impactos ambientais descritos na coluna da direita: 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Contaminação por agrotóxico 

Desmatamento 

Desertificação 

Queimadas 

Erosão 

(   ) Perda da camada superficial da litosfera, através 

da ação da água, do vento, do gelo etc. 

(   ) Extinção e redução da biodiversidade, asso-

reamento do leito dos rios, extinção da fauna local. 

(   ) Aumento do nível de CO2 (dióxido de carbono) na 

atmosfera e aquecimento global. 

(   ) Degradação das terras áridas, semi-áridas e 

subúmidas, secas resultantes de diversos fatores, 

como as variações climáticas e as atividades 

humanas. 

A sequência CORRETA é: 

A) 1, 5, 2, 4           B) 1, 3, 4, 5          C) 2, 4, 3, 5          D) 3, 5, 4, 2          E) 5, 2, 4, 3 
 

 

10) Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de 

procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma série 

de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso 

conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A 

erosão causa, quase sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local ou até mesmo em 

grandes áreas. 
 

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de bases e 

conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado). 
 

A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar 

catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho 

contrário a essa solução é: 

A) a aração.                                    D) a drenagem. 

B) o terraceamento.                        E) o desmatamento. 

C) o pousio. 
 

 

11) Enumere a segunda coluna a partir da primeira com base nos conceitos de paisagem natural e 

paisagem cultural: 

Coluna 01 

(1) Paisagem Natural 

(2) Paisagem Cultural 

 

Coluna 02 

(   ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade 

(   ) Reserva ambiental em área rural 

(   ) Hotel fazenda reservado para o turismo 

(   ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem 

(   ) A rua de uma cidade industrializada 

(   ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais 



12) Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada, classifique os itens de 

acordo com o tipo de paisagem.  

 

N. Paisagem Natural  

H. Paisagem Humanizada  

R. Paisagem Rural  

U. Paisagem Urbana 

(  ) É aquela composta por diversos elementos físicos como: 

solos , rios, relevos e etc.  

( ) É caracterizada por extensas áreas de pastagens e 

plantações, casas longe da outras. 

(  ) Delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, 

com ruas pavimentadas. 

(   ) Tem sua estrutura adaptada às necessidades do homem, da 

produção e sobrevivência. 

 

13) A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela 

foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que 

coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas praças e a distribuição deles 

no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou permanecer 

inalterados. 

MARTINS, D. et al. Geografia sociedade e cotidiano: fundamentos. Volume 01, 3ª ed. São Paulo: escala educacional, 2013. p.27 

 

Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que: 
 

I. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 

II. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. 

III. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. 

IV. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. 
 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I e II 

b) II e III 

c) II, III e IV 

d) I, III e IV 

e) Todas estão corretas. 

 

14) A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do passado. Mais do 

que uma expressão puramente visual, muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser 

humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo emocional. 

Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como: 

a) instrumento mecânico de percepção da realidade. 

b) produtora de discursos individualmente percebidos. 

c) reflexo direto da compreensão humana. 

d) resultado dos significados subjetivos. 

e) reprodução visual das atividades afetivas sociais. 

 
 



15) Dê exemplos de atividades econômicas que influenciam na dinâmica das paisagens. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

16) Podemos afirmar que PAISAGEM é algo que é dinâmico. Comente essa frase. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fgeografia%2Ftipos-de-

paisagens%2F&psig=AOvVaw1SBZ6em41EX1_8nStTNO9f&ust=1588788096239000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDN1

IynnekCFQAAAAAdAAAAABAD 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fgeografia%2Ftipos-de-paisagens%2F&psig=AOvVaw1SBZ6em41EX1_8nStTNO9f&ust=1588788096239000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDN1IynnekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fgeografia%2Ftipos-de-paisagens%2F&psig=AOvVaw1SBZ6em41EX1_8nStTNO9f&ust=1588788096239000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDN1IynnekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fgeografia%2Ftipos-de-paisagens%2F&psig=AOvVaw1SBZ6em41EX1_8nStTNO9f&ust=1588788096239000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDN1IynnekCFQAAAAAdAAAAABAD

