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Atividades referente ao dia 22/09/2020____ Terça-feira 

Geografia: Conteúdo: Águas oceânicas____ Unidade 4 

Ler as páginas 193, 194, 195, 196. 

Páginas 197 ler e responder. 

Ler a página 198. 

Responder a página 199. 

Ler e observar a 200 e responder a 201. 

Responder as páginas 201 e 202. 

 Trabalho referente aos conteúdos trabalhados nesse bimestre. 

 

Português: Ditado 

1) rapaz                                   6) dezena 

2) música                                7) nobreza 

3) princesa                             8) raso 

4) caseira                               9) usar 

5) paralisia                            10) pesadelo 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de setembro de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                       Série: 4º Ano “A” 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Texto complementar para o trabalho de geografia 

Relevo___ corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. 

Assim, podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com 

diferentes características: algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, 

outras mais planas, entre outras feições. 

Planícies___ é uma unidade de relevo caracterizada por possuir paisagens 

geralmente planas, pouco acidentadas e localizadas em regiões com baixas altitudes, estando 

geralmente próximas ao nível do mar. 

Planaltos___ são unidades de relevo relativamente planas e localizadas em regiões 

de altitudes elevadas. Geralmente se situam acima de 300 metros do nível do mar e são 

limitados em um dos seus lados por uma superfície rebaixada. 

Depressões___ são uma das classificações de relevo. Suas principais características estão 

relacionadas ao nível altitude em que se encontram: costumam estar rebaixadas em relação às 

áreas que as limitam, podendo ser encontradas também abaixo do nível do mar. Sua superfície, 

apesar de plana, apresenta irregularidades, sendo, portanto, bastante acidentada e 

com inclinações. Esse tipo de paisagem é modelado por meio de processos de desgaste 

provocados por agentes erosivos que modelam o relevo. 

Chapadas___ é uma forma de relevo montanhoso em que ocorrem extensões de solo 

elevadas e planas, vales profundos, cachoeiras e rios caudalosos. Esse tipo de relevo se formou 

em várias partes do Brasil, principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Em geral, as 

chapadas têm mais de 600 metros de altura. Foram os ventos e as águas que, há milênios, 

formaram essas áreas com imensos paredões. Boa parte das chapadas brasileiras são destinos 

turísticos de viajantes do Brasil e do mundo. 

Montanhas____ é uma forma de relevo que se caracteriza pela elevada altitude. Existem 

algumas formas de definir o que é uma montanha e classificá-la. Com base nas classificações 

mais aceitas no meio científico, convencionou-se afirmar que no Brasil não existem montanhas. 

Colina___ também conhecido por morro, é uma pequena elevação de terra, mais baixa que 

uma montanha. 

Vales___  é uma longa depressão na superfície da Terra. Normalmente, vales ficam entre uma 

série de colinas ou montanhas. A maioria dos vales é formada pela erosão (desgaste) que 

os rios provocam no solo e nas rochas. Esse processo ocorre ao longo de milhares ou milhões de 

ano 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-relevo.htm
https://escola.britannica.com.br/artigo/Terra/481186
https://escola.britannica.com.br/artigo/montanha/481974
https://escola.britannica.com.br/artigo/eros%C3%A3o/481243
https://escola.britannica.com.br/artigo/rio/482374
https://escola.britannica.com.br/artigo/solo/482535
https://escola.britannica.com.br/artigo/rocha/482382
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Correção dos exercícios referente ao dia 21/09/2020____ Segunda-feira 

História 
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