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Caro(a) Aluno(a) do Sexto ano do Ensino Fundamental, seja bem-vindo(a)! 

Me chamo Jailton de Jesus Costa e serei seu professor de Geografia! 

 

Ao longo desse ano letivo, iremos compartilhar conhecimentos geográficos sobre questões 

teóricas e práticas. Iremos entender um pouco mais sobre a relação entre a natureza e a 

sociedade. 

 

Enquanto a gente FICA EM CASA por causa da Pandemia causada pelo Novo Corona Vírus, 

é importante que vocês comecem a ler textos, assistir vídeos e praticar alguns conhecimentos 

da primeira unidade do 6º ano. 
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Vou estimular vocês, o ano inteiro, a desenvolver a capacidade do raciocínio espacial. Este é 

um dos grandes desafios da Geografia.  

Para começar, é importante que vocês pesquisem sobre o conceito de Geografia e suas 

categorias de análise. O que é Geografia? 

Já ouviram falar em Paisagem? Região? Lugar? Território? E em Espaço Geográfico? 

 

Independente de já terem visto ou não, irei disponibilizar os links abaixo para que todos(as) 

possam ter uma visão geral das temáticas. 

Vamos lá? 

Clik ou copie e cole os links abaixo em seu navegador de internet (pode solicitar ajuda de um 

adulto). 

 

 

Link 1 – https://www.youtube.com/watch?v=xn_rU45f0l8 

 

Link 2 – https://www.youtube.com/watch?v=y_AuxOwu9iM 

 

Link 3 –  https://www.youtube.com/watch?v=6mXuhzjG0OU 

 

Link 4 – https://www.youtube.com/watch?v=_noSu3W9rKc 

 

Link 5 – https://www.youtube.com/watch?v=uWa2WLOveaQ 
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Após assistir os vídeos, responda as questões: 

A paisagem é tudo aquilo que está ao alcance da nossa visão. Sabendo disso, responda às 

perguntas: 

 

1)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 formadas por elementos feitos pela natureza ou feitos pelos seres 

humanos 

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

 

2)A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza como a vegetação, o 

relevo e a hidrografia é chamada de paisagem natural. 

Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas paisagens naturais: 

a) floresta, conjunto de montanhas e avenida 

b) rodovia, edifícios e represa 

c) geleira, floresta e conjunto de montanhas. 

d) hidrelétrica, cidade e lago. 

 

3) O que é uma paisagem humana / Cultural/ Social/ Antrópica? 

 

 

 

 

4) O que é uma paisagem natural? 

 

 

 

 

5) Relacione as colunas: 

 

a) Sociedades 

b) Paisagem natural 

c) Paisagem humanizada 

d) Espaço geográfico 

 

(    ) a paisagem que existe quase sem alterações provocadas pelo homem. 

(    ) Engloba os elementos da natureza e também os elementos artificiais, feitos pelo homem. 

(     ) É a paisagem que passa a existir após a interferência humana. 

(     ) Grupos de pessoas que vivem no mesmo lugar, de acordo com as mesmas leis e regras de 

sobrevivência. 

 

6) Por que os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente ? 

a)Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente para preservar a beleza das praias 

e florestas 
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b) Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente para adquirirem conhecimento 

c) Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente por razões puramente 

psicológicas, étnicas e sociais 

d) Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente para suprir suas necessidades de 

moradia e alimentação, bem como para terem uma melhor qualidade de vida e conforto. 

 

7) Além da ação humana a paisagem de um lugar também está continuamente sendo 

transformada ao longo do tempo pela ação da natureza, muitas dessas transformações deixam 

marcas nas paisagens, que nos auxiliam a compreender a dinâmica natural, no passado e no 

presente. Qual das opções está correta em relação a dinâmica da natureza que interfere na 

paisagem. 

 

a) ventos, chuvas, marés, erupções de vulcões.  

b) ventos, chuvas, hidrelétricas, rios.  

c) ventos, chuvas, marés, plantações.  

d) ventos, chuvas, erupções de vulcões, hidrelétricas. 

 

8) Assinale a opção INCORRETA em relação as características do espaço geográfico: 

 

a) O espaço geográfico é a natureza transformada pelos seres humanos, por meio de seu trabalho 

ao longo da história. 

b) O espaço geográfico é formado por elementos naturais e também humanos onde vivemos e 

interagimos com a paisagem. 

c) Para entendermos o espaço geográfico faz-se necessário compreender a sociedade que o criou 

e continua a transformá-lo ao longo do tempo. 

d) Espaço geográfico é que predominam os aspectos originais ou naturais da natureza. 

 

9) O homem, ao longo de sua história, foi se adaptando ao ambiente em que vivia, segundo 

essa afirmativa, para que fim os seres humanos transformam o meio ambiente. Assinale 

a resposta correta. 

a) Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente para preservar a beleza das praias 

e florestas . 

b) Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente para adquirirem conhecimento . 

c) Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente por razões puramente 

psicológicas, étnicas e sociais . 

d) Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente para suprir suas necessidades de 

moradia e alimentação, bem como para terem uma melhor qualidade de vida e conforto. 

 

10) Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada classifique as 

colunas de acordo com o tipo de paisagem; 

N. Paisagem Natural 

H. Paisagem Humanizada 

R. Paisagem Rural 

U. Paisagem Urbana 
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a) (     ) É aquela composta por diversos elementos físicos como: solos , rios, relevos e etc. 

b) (     ) É caracterizada por extensas áreas de pastagens e plantações, casas longe da outras. 

c) (     ) Delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, com ruas pavimentas. 

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

 

Tentem responder as questões e posteriormente eu disponibilizarei as respostas, via 

SIGAA. 

Lembrem-se: 
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