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A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

- Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Geografia; 

- Copiar no caderno; 

- Estudá-la pelo computador. 
 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

- Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

- Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

- Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Geografia. 

 
 

REVISÃO DE GEOGRAFIA 

 

CAPÍTULO 4: A VEGETAÇÃO 

 As plantas, em sua rica diversidade, estão por toda parte e formam conjuntos de áreas 

verdes que chamamos de vegetação. 

 A vegetação natural corresponde ao conjunto de plantas que crescem 

em cada parte da Terra sem a intervenção humana. 

 Cada tipo de vegetação natural se desenvolve em certas condições de solo, temperatura e 

chuvas. Como essas condições variam em cada parte da superfície terrestre, há diversos tipos de 

vegetação natural. 

 As florestas ou matas são formadas por muitas árvores próximas umas das outras. 

É comum a presença de árvores altas e de copas cheias, que, juntas, podem dificultar 

a passagem da luz do sol. 

 O cerrado é uma formação vegetal que ocupa a parte central do Brasil, onde, ao longo do 

ano, há um período seco e outro chuvoso. No cerrado, parte da vegetação tem porte baixo, 

formando um campo. Há também árvores pequenas e médias de raízes profundas e, muitas 

vezes, de galhos e troncos retorcidos. 

 A caatinga é uma formação vegetal que ocorre nas áreas mais secas do Brasil. A palavra 

caatinga significa “vegetação clara”, devido à sua aparência no período seco. Essa vegetação se 

caracteriza pela presença de capins e árvores de pequeno e médio porte. Cactos, como o 

xiquexique, são comuns. 

 A cobertura vegetal nas margens de rios e lagos recebe o nome de mata ciliar. Essa mata 

é fundamental para evitar que materiais do solo se acumulem no rio e que o lixo gerado pelos 

seres humanos chegue até as águas. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1) As florestas brasileiras são um patrimônio do povo. Mas já foram bastante desmatadas 

para variadas atividades econômicas e, por isso, muito se perdeu. No entanto, 

é possível fazer o contrário, ou seja, reflorestar, semeando os tipos de plantas que 

existiam na vegetação original. 

 

Agora, explique o que você entendeu por desmatamento e reflorestamento. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Complete com os seguintes termos:  

Florestas    Caatinga    Cerrado 

 

O _______________ é uma formação vegetal que ocupa a parte central do Brasil, onde, ao longo 

do ano, há um período seco e outro chuvoso. A vegetação tem porte baixo, formando um campo.   

 

As ______________ são formadas por muitas árvores próximas umas das outras. 

É comum a presença de árvores altas e de copas cheias. 

 

A _____________ é uma que vegetação se caracteriza pela presença de capins e árvores de 

pequeno e médio porte. Cactos, como o xiquexique, são comuns. 

 
 

3) Existem muitas ou poucas árvores perto da escola onde você estuda? O que pode ser 

feito para preservá-las ou para aumentar o número delas?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

4) Com base nas características das formações vegetais estudadas, faça no caderno 

desenhos para representar cada uma delas: floresta, cerrado e caatinga. 


