
 

 
 

 
 
#ESTUDOEMCASA 

 

AULA N.º 1 
 

DISCIPLINA(a) Geografia e Cidadania e Desenvolvimento  
ANO(s) – 7.º e 
8.º  

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

. Observação direta e/ou indireta, visando a construção do BI da paisagem. 

(Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade) 

. Identificar, através de observação direta e/ou indireta, as interligações entre os 

elementos naturais e humanos, bem como as componentes da perceção e estética 

da paisagem. (Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade) 

. Descrever paisagens e os seus elementos essenciais. 

. Situar exemplos de paisagens no respetivo território a diferentes escalas 

geográficas. 

. Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes formas de 

representação da superfície terrestre, utilizando a rosa-dos-ventos. 

. Identificar as principais atividades económicas da comunidade local. 

 
Antes de responderes a qualquer pergunta, lê a ficha com atenção. 

 
 
1. Seleciona a única alínea que, em cada item, completa de forma correta a afirmação inicial.   

 
1.1 São fontes de informação geográfica indireta 
(A)   os inquéritos presenciais, os mapas e as fotografias. 
(B)   a internet, as imagens de satélite e as entrevistas.  
(C)   a recolha de dados por instrumentos de medida, os mapas e os globos. 
(D)   os mapas, as fotografias e os livros. 
 
1.2 Uma paisagem natural carateriza-se por 
(A)   presença humana reduzida. 
(B)   presença humana ocasional. 
(C)   presença humana elevada. 
(D)  não ter sofrido alterações devidas à atividade humana. 

 
1.3 O elefante na paisagem (fig. 1)  
(A)   está no primeiro plano. 
(B)   está no plano intermédio. 
(C)   está no plano de fundo. 
(D)   não se encontra em qualquer dos planos enunciados  
      nas alíneas anteriores. 
 
1.4 Quanto ao seu tipo, a paisagem representada na fig. 1 é predominantemente  
(A)   natural.  
(B)   humanizada rural. 
(C)   humanizada urbana. 
(D)   humanizada industrial.  

(fig. 1) 



 
1.5  Quanto ao seu tipo, a paisagem representada na fig. 2 é … 
(A)   natural.  
(B)   humanizada rural. 
(C)   humanizada urbana.  
(D)   humanizada industrial.  

 
1.6 Quanto ao seu tipo, a paisagem representada na fig. 3 é …  
(A)   natural.  
(B)   humanizada rural. 
(C)   humanizada urbana. 
(D)   humanizada industrial.  

 
1.7 A Europa fica a ________ da África.  
(A)   Norte.  
(B)   Sul. 
(C)   Este. 
(D)   Oeste.  
 
1.8 A Ásia fica a __________ da Europa.  
(A)   Norte.  
(B)   Sul. 
(C)   Este. 
(D)   Oeste.  
 
1.9   O Oceano Atlântico fica a ________ da Europa.  
(A)   Norte.  
(B)   Sul. 
(C)   Este. 
(D)   Oeste.  
 

 

 
2. Observa com atenção a paisagem da fig. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descreve a fig. 4, indicando se os vários elementos que a compõem são humanos ou naturais. 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

                                                                    
3 ciclo/7/8 ano x 

 
 

(fig. 4) 

(fig. 2) 

(fig. 3) 


