
    

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES  I 
                        

 

 
DATA PARA ENTREGA: ____/____/2017 
 

 
 

 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA 
PROFESSOR (A):___________________________________________ 
ALUNO (A)__________________________________________ 
__________________________________________________________
____  

 

 
 
       4º ano 

 

1. Descreva a formas de relevo encontrada no local onde você mora. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Leia as palavras do quadro e preencha as lacunas de acordo com as definições.  

 

 

a) Elevações do terreno com ao máximo 300m de altura. ________________________________ 

b) ____________________________ são terrenos planos e baixos formados pelo acúmulo de 

sedimentos. 

c) _____________________________ são grandes elevações dos terrenos com laterais muito 

inclinadas. 

d) _____________________________ são terrenos acidentados formados por morros ou cadeias 

de morros. 

3. Defina  relevo. 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

4. Diferencie nos espaços abaixo terreno plano de terreno acidentado, através de uma 

ilustração. 

Terreno plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno acidentado. 

5. O degelo e o deslizamento de gelo acumulado em altas montanhas carregam sedimentos dos 

pontos mais elevados e depositam-nos nas áreas mais baixas, provocando modificações no 

relevo.  No Brasil, não ocorre esse tipo de erosão. Explique. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

montanhas – planícies – serras – morros 



6. Cite  a influência do vento na formação de dunas.    
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Dê exemplos de atividades humanas que transformam a natureza. 
 
__________________________________________________________________________  
 
8. Defina recursos naturais. 
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
9.   Assinale as definições  corretas. 
 

a) Quando a areia é carregada pelo vento encontra um obstáculo, ela ali se deposita, 
juntando-se a outros grãos e formando um montinho. Aos poucos, esse monte vai 
crescendo e forma, então, uma duna. (    ) 

 
b) Os sedimentos transportados se acumulam nas partes mais baixas do percurso do rio, 

dando origem às planícies e deltas.(   ) 
 

c) As ondas batem nos rochedos à beira –mar e desgastam as paredes rochosas, podendo 
provocar desmoronamento e fragmentação das rochas. (   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  
  10. Identifique a forma de relevo predominante no local onde você mora. 

   

                                    

        

                          __________________________________________ 

 

 

 

 

 



       

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES  II 
                        

 

 
DATA PARA ENTREGA: ____/____/2017 
 

 
 

 
DISCIPLINA :GEOGRAFIA 
PROFESSOR (A):___________________________________________ 
ALUNO (A)__________________________________________ 
__________________________________________________________
____  

 

 
 
       4º ano 

 

1. Complete o texto abaixo com as palavras do quadro. 

Brasil     prefeito   Distrito Federal   estados   municípios            

 

  

O ____________________ está dividido em  _____________________ . No _______________  

Existem 26 estados e o ______________________________. 

Cada um dos __________________________ está dividido em unidades chamadas ___________  

______________________ e cada ____________________ é administrado por um ___________ 

_______________________. 

2. Escreva com suas palavras o que é um ponto de referência.  

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________  

3. Assinale a melhor definição para equipamento urbano. 

a) (    ) Qualquer construção, objeto ou espaço, público ou privado, destinado a prestação 

de serviço de utilidade pública necessário ao funcionamento da cidade. 

b) (    ) Qualquer construção, objeto ou espaço, público destinado a prestação de serviço de 

utilidade pública necessário ao funcionamento da cidade. 

c) (    ) Qualquer construção, objeto ou espaço, privado destinado a prestação de serviço de 

utilidade pública necessário ao funcionamento da cidade. 

4. Juliana  e Fernanda disseram a Mônica que para chegar na casa da Bia era necessário decorar 

os pontos cardeais! 

Juliana disse que os pontos cardeais são: norte, sul, nordeste e oeste. 

Fernanda disse que Juliana estava errada! Os pontos cardeais são: norte, sudeste, leste, 

noroeste. 

Quem acertou? Justifique sua resposta. 

 _________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 

 



5. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna. 

 

a) Pantaneiro.                          (    )  pesca e cultivo de pequenas roças. 

 

b) Caboclo ribeirinho.               (    ) criação de gado. 

 

c) Sertanejo.                          (    ) extração de látex e coleta de castanhas. 

 
d) Gaúcho.                             (    ) criação de animais e cultivo  de pequenas roças. 

 

e) Caiçara.                             (    ) criação de gado. 

 

f)  Seringueiro e castanheiro.  (    ) pesca e cultivo de pequenas roças. 

 
6. Classifique as atividades abaixo com( AP) para atividades primárias,( AS) para atividades 
secundárias e( AT) para atividades terciárias.  
 
a) Agricultura, pecuária e extrativismo (    ). 
 
b) Comércio e serviços (    ). 

 

c) Transformação de matérias – primas em produtos industrializados (   ) 

 
7. Escolha uma atividade econômica e caracterize-a , ilustrando no quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Diferencie agricultura de subsistência e agricultura comercial.  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________ 
 



9. Defina  escala. 
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________ 
 
10. Observe a imagem abaixo e faça o que se pede. 
 
 

                     
 

a) Circule de vermelho quem está ao sul do barquinho; 

b) Sublinhe de verde quem está a leste do barquinho; 

c) Assinale com um X quem está a oeste do barquinho; 

d) Ilustre um coração ao lado de quem está ao norte do barquinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DOM HÉLDER CÂMARA 
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DATA PARA ENTREGA: ____/____/2017 
 

 
 

 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA 
PROFESSOR (A):___________________________________________ 
ALUNO (A)__________________________________________ 
__________________________________________________________
____  

 

 
 
       4º ano 

 

            

1. Defina urbanização. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

2. Explique o que é  trabalho informal. 
 

_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  
 

3. Como está classificado o estado em que você vive de acordo com a urbanização? 
Circule a opção correta.  
 
Baixa urbanização – média urbanização – alta urbanização. 

 

4. Escreva as transformações que ocorrem em uma cidade devido a devido a urbanização. 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

5. De que forma podemos conhecer a história de um município? Comente.  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

6. Os migrantes possuem o mesmo objetivo? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

7. Assinale o grupo de migrantes que migraram a força. 

a) Africanos (   ) 

b) Italianos e espanhóis (   ) 

c) Japoneses (   ) 

 

 

 

 

 



8. Observe a tirinha abaixo e relate o que você compreendeu sobre a evolução da 

comunicação. 

 

               

                                 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

9. Ilustre o invento que revolucionou o mundo. 

 

 

 

 

 

 

10. Sublinhe os recursos de localização utilizados por navios modernos. 

Satélites – G.P.S – bússola – cartas – radares – rosa dos ventos – sonares. 

 

 


