
 

ATIVIDADE AVALIATIVA P2 DE GEOGRAFIA 

1) Observe as imagens e responda: (1,0) 

                          

 

 

a) Quais as principais características da 

paisagem urbana e paisagem rural?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

b) Onde há mais vegetação na zona rural ou 

urbana?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

2)  Circule no quadro abaixo o que é típico da paisagem urbana. (1,0) 

 Plantações  Indústrias  Lojas  Aeroporto 
 Trânsito intenso  Vegetação  Prédios  Matas 
 Criação de animais  Multidão  Rios poluídos  Hortas 

 

3) Marque um X na paisagem que foi transformada pelo homem para construir cidades: (1,0) 

 
4) De acordo com as imagens da questão anterior responda: (1,0) 

a) Quais as principais características da 

paisagem rural? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

b) Quais as principais características da 

paisagem urbana? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

5) Leia o texto é responda: (2,0) 

 
Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos 

enxergar. A paisagem das cidades são os prédios, as 

casas, as avenidas movimentadas, o comercios, etc. 

Quando uma cidade é construída, é feita uma 

mudança na paisagem que havia naquele local. Existem 

dois tipos de paisagem natural e paisagem humanizada. 

A paisagem natural é formada pelos elementos naturais: 

montanhas, cachoeiras, florestas. É uma paisagem 

natural por que, não tem nenhuma modificação feita 

pelo homem. 

A paisagem humanizada é aquela que foi 

modificada pelo homem, na necessidade de construir 

casas, prédios, fábricas, avenidas. Essas construções 

que o homem realiza são denominadas elementos 

humanizados.   

 

 

a) De acordo com o texto o que é paisagem? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

b) Explique, baseando-se no texto, como a 

paisagem pode ser modificada? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Corumbá – MS, _______de ___________________________ de 2020. Nota / Visto 

Aluno (a):  

 
 

 

Série: 4 ° Ano do Ensino Fundamental  - Turma: _________ 
 
Professor (a): Vanessa Aparecida Costa Ramos 

Disciplina: Geografia 



 
6) A Paisagem é formada por elementos naturais e modificados. Cite cinco exemplos de cada um deles: (1,0) 

a) Elementos naturais: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

b) Elementos modificados: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

7) Leia o texto a seguir e responda. (3,0)  

A cidade e as questões sociais A falta de moradias e a construção delas em locais inadequados vão se 

tornando cada vez mais comuns, principalmente nas grandes cidades. Muitas pessoas que não têm recursos 

para comprar ou alugar uma moradia acabam construindo em locais impróprios para viver.  

Em vários centros urbanos, o alto valor dos imóveis leva parte da população a ocupar lugares que não são 

próprios para habitação, como fundos de vales e encostas de morros. A falta de programas governamentais de 

habitação também contribui para agravar a situação nas cidades. Além desses problemas, existem outros que, 

frequentemente, observamos. A falta de saneamento básico - ausência de rede de esgoto, água tratada, coleta 

de resíduos e limpeza pública - compromete a saúde da população, principalmente nos bairros carentes. A 

ineficiência dos serviços de saúde, que gera longas esperas para o atendimento médico e a falta de 

medicamentos estão, também, entre os grandes problemas urbanos atuais.  

O investimento dos governantes na infraestrutura das cidades - como instalação de rede de água e esgoto, 

iluminação pública, asfaltamento de vias, construção de hospitais e escolas – é, em geral, insuficiente para 

acompanhar o rápido crescimento. Assim, no dia a dia, os moradores convivem com problemas de vários os 

tipos.  

Além disso, a desigualdade na distribuição de renda entre a população gera muitos problemas. Enquanto 

uma pequena parcela dos habitantes concentra a maior parte da riqueza gerada no País, a maioria divide a 

menor porção dessa riqueza. Com a desigualdade, apenas um pequeno grupo de pessoas consegue ter 

melhores condições de vida. 
  

a) Escreva três problemas frequentes da mudança 

da paisagem urbana.  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

b) Por que muitas pessoas acabam construindo sua 

casa em lugar que não é adequado para 

habitação?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

 

8) Leia o texto a seguir e responda. (1,0) 

 A poluição [...] Quando ligamos o motor de 

carros, barcos e aviões, gases perigosos saem pelo 

cano de escapamento. [...] Nas cidades, 

frequentemente, a poluição se transforma em uma 

mistura de neblina com fumaça, que faz nossos 

olhos arderem, fere os pulmões quando respiramos 

e pode causar dores de cabeça. [...] Muitas fábricas 

despejam grande quantidade de lixo nos lagos e nos 

rios. As substâncias químicas produzidas pelas 

fábricas e pelo lixo podem tornar a água perigosa 

para beber. Além disso, não se deve nadar nem 

pescar em águas que podem causar doenças. [...] 

Nós podemos diminuir a poluição do ar usando 

menos automóveis, andando mais a pé e pedalando 

mais. [...] A poluição, de C. Vance Cast. Tradução de 

Simone Kubric. São Paulo: Callis, 2004. P. 12, 16, 33.  

 

a) Segundo o texto, o que contribui para a poluição 

na paisagem urbana?  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

b) De que maneira as fábricas poluem lagos e 

rios? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________

  

 


