
 
  
 

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

Jandaia do Sul, 22 setembro de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia              4º Ano “A” 

 Aluno (a): _______________________________________________ 

Avaliação Bimestral de Geografia 

1) Como o ser humano pode prejudicar a natureza ao fazer mudanças na paisagem? Marque 

com X as alternativas que apresentam essas ações prejudiciais. 

a) (   ) Derrubando árvores. 

b) (   )   Preservando a natureza. 

c) (   ) Não poluindo os rios. 

d) (   ) Usando excessivamente inseticidas nas plantações. 

2) Relacione: 

1) Relevo                              

2) Planícies                         

3) Planaltos 

4) Depressões 

5) Chapadas 

6) Montanhas 

7) Colinas 

8) Vales  

(    ) São formas de relevo modeladas por rio.                

(  ) São formas de relevo de pequena elevação, com inclinação suave, pouco acentuada. 



(  ) São grandes elevações do terreno, consideravelmente mais altas que as áreas ao seu redor. 

(    ) São formas de relevo elevadas, com altitudes acima de 600 metros, cujo o topo é relativamente 

plano e os lados podem ter diferentes inclinações. 

(     )São localizadas em áreas mais baixas que o relevo ao seu redor. 

(  ) São compostos de formas de relevo com superfície irregular e altitude relativamente elevada 

quando comparada com a altitude das planícies. 

(  ) Formas de relevo relativamente planas, são grandes porções de terras caracterizadas por uma 

altitude baixa em relação ao nível do mar. 

(    )Toda variedade de formas de terrenos que faz parte da superfície terrestre. 

 

3) O rio atua como uma grande calha que leva as águas de um ponto mais alto para outro mais 

baixo do relevo. 

(          ) CERTO       (          ) ERRADO 

 

4) O rio recebe as águas que escorrem tanto pela superfície quanto aquelas que estão no solo e 

no subsolo. 

(          ) CERTO       (          ) ERRADO 

 

5) Complete com as palavras do quadro: 

 

           renovável          sólido          líquido          gasoso 

 

 

 

Água é um recurso natural _______________________, encontrado no estado 

_____________________ 



Principalmente em oceanos, nos lagos no solo e no subsolo. Em estado_____________________, 

encontra-se nas geleiras ou neves nas regiões polares e nas altas montanhas. Encontra-se no 

estado _____________________ na atmosfera. 

 

5) Ligue: 

Curso superior                                                    É o que corre próximo a foz. 

Curso médio                                                       É o trecho próximo a nascente.                                    

Curso inferior                                                      É o trecho entre os dois. 

 

6) Marque a alternativa correta: 

a) Qual oceano banha o litoral brasileiro? 

(          ) Oceano Índico  

(          ) Oceano Pacífico  

(          ) Oceano Atlântico  

 

b) Oficialmente, são cinco os oceano: Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e _________________ 

(          ) Oceano Antártico 

(          ) Oceano Atlântico  

(          ) Oceano Ártico  

 

c) O que são mares? 

(          ) São massas de água doce de menor extensão e profundidade. 

(          ) São massas de água salgada de menor extensão e profundidade. 

(          ) São massas de água salgada de maior extensão e profundidade. 

 

7) Que importante papel cumpriu o oceano Atlântico na história do Brasil? 

 

a) Foi por meio do oceano Índico que os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil. 

b) Foi por meio do oceano Atlântico que os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil. 

c) Foi por meio do oceano Pacífico que os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil. 

 



 

 

 

 

8) Pinte o Ciclo Hidrológico:  

 

 

 

 

Boa Avaliação!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 



 


