
ATIVIDADES 6ºano 

 

1- Considerando o que você aprendeu sobre espaço 
geográfico e paisagem, marque a alternativa em que essas duas ideias estão 
relacionadas de forma correta. 

a) O espaço geográfico é onde se desenvolvem as relações entre seres 
humanos e natureza, enquanto a paisagem está relacionada com aquilo que se 
pode ver, ouvir e sentir. 

b)O espaço geográfico é o local onde a paisagem permanece intocada pelos 
seres humanos, composta apenas por elementos da natureza. 

c)O espaço geográfico pode ser dividido em espaço natural e espaço cultural, 
enquanto a paisagem diz respeito apenas aos locais onde houve intervenção 
humana. 

d)A Geografia estuda o espaço geográfico, analisando as relações sociais e 
entre os seres humanos e a natureza, enquanto a paisagem está associada ao 
local onde moramos, estudamos e transitamos. 

2- Observe a foto de uma plantação de café no estado de Minas Gerais. 

 

Com base no que foi discutido neste módulo e nos seus conhecimentos de 
Geografia, responda as questões. 

a) Qual é o bioma predominante no estado de Minas Gerais? Cite duas 
características desse bioma. 

b) Observando a paisagem mostrada na foto, que elementos podem ser 
considerados naturais e quais deles são culturais? 



3- Observe a imagem a seguir e analise as afirmações abaixo. 

 

I. A foto retrata uma paisagem em transformação decorrente de ações 
humanas. 

II. Podemos caracterizá-la como paisagem por não sofrer interferência humana. 

III. A imagem exemplifica a transformação natural das paisagens. 

IV. Por se tratar de um fenômeno natural, a erupção mostrada na foto não 
apresenta uma alteração na paisagem. 

Assinale a alternativa correta: 

a)As afirmações I e III estão corretas. 

b)A única afirmativa correta é a II. 

c)A afirmação III é a única correta. 

d)As afirmações II e IV estão corretas. 

 

4- Leia as afirmações a seguir sobre a atual organização e divisão política do 
Brasil. 

I – O Brasil encontra-se dividido em 27 estados. 

II – Os municípios são as menores divisões administrativas do território com 
autonomia política e econômica. 

III – Para que um novo estado seja criado é necessária a aprovação do poder 
Judiciário. 



IV- A responsabilidade e a governabilidade do Brasil estão divididas entre três 
poderes independentes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

Estão corretas: 

a)I e II. 

b)II e III. 

c)II e IV. 

d)I, II e IV. 

 


