
 
 
 
 

REVISÃO GEOGRAFIA - 1º BIMESTRE 

 

 

1 - "Identificado pelo sentimento de pertencimento que cada pessoa constrói junto com suas relações 
sociais."  É o conceito de: 
 
a) território 
b) espaço geográfico 
c) paisagem natural 
d) lugar 
 
2 - Um espaço totalmente geográfico é: 
 
a) onde temos a presença absoluta da natureza 
b) onde temos a presença da natureza e algumas construções 
c) onde temos a presença de aspectos culturais somente 
d) o nosso quarto 
 
3 - "É a representação gráfica de uma localidade por meio de um plano". Este conceito é: 
 
a) carta 
b) mapa 
c) globo terrestre 
d) planta 
 
4 - Em um mapa onde podemos encontrar o seu tema? 
 
a) na legenda 
b) na fonte 
c) na escala 
d) no título 
 
5 - Simbolizando o relevo nos mapas poderemos utilizar a cor: 
 
a) marrom 
b) azul 
c) verde 
d) amarelo 
 
6 - Qual é o paralelo principal da Terra? 
 
a) Trópico de Câncer 
b) Círculo Polar Ártico 
c) Trópico de Capricórnio 
d) Linha do Equador 
 
 
 
 



7 - O meridiano de Greenwich divide a Terra em quais hemisférios? 
 
a) hemisfério norte e hemisfério ocidental 
b) hemisfério ocidental e hemisfério oriental 
c) hemisfério sul e hemisfério norte 
d) hemisfério sul e hemisfério ocidental 
 
8 - O Brasil está localizado totalmente no hemisfério: 
 
a) oriental 
b) sul 
c) norte 
d) ocidental 
 
9 - Observando o mapa de fusos horários do livro página 243, determine: 
 
Sendo 10 horas em Brasília, quantas horas será no Cairo (Egito) 
 
a) 13h 
b) 15h 
c) 9h 
d) 10h 
 
10 - Quais as estações do ano consideradas de equilíbrio, nos preparando para uma estação forte - quente ou 
fria? 
 
a) inverno / verão 
b) primavera / verão 
c) primavera / outono 
d) outono / verão 
 
Questões abertas 
 
1 - Por que é importante o estudo da geografia? 
2 - Apresente para o espaço geográfico: 
a) um ponto positivo 
b) um ponto negativo 
 
3 - O que significa a expressão: "olhar geográfico"? 
4 - Por que a geografia e a cartografia se inter-relacionam? 
5 - O que são mapas, nomeados de anamorfose? 
6 - O que é uma escala cartográfica? Quais são elas? 
7 - Quais os movimento principais da Terra? Dê suas características 
8 - Como se forma um ano bissexto? Qual será o nosso próximo ano bissexto? 
9 - A rosa dos ventos é um meio de orientação. O que ela reúno para nos orientarmos? 
10 - O que são coordenadas geográficas? 


