Centro Educacional Líbano Brasileiro
Professora: Juraci Souza
Turma: 602
Disciplina: Geografia

A paisagem é formada por diversos elementos que, em dado instante, formam uma só imagem.
Paisagem é tudo aquilo que vemos, o que a nossa visão alcança. Por isso, pode ser percebida de modo
diferenciado por cada pessoa.
1. Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada classifique as colunas de acordo com o
tipo de paisagem;
N. Paisagem Natural H. Paisagem Humanizada R. Paisagem Rural U. Paisagem Urbana
a) ( ) É aquela composta por diversos elementos físicos como: solos , rios, relevos e etc.
b) ( ) É caracterizada por extensas áreas de pastagens e plantações, casas longe das outras.
c) ( ) Delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, com ruas pavimentadas.
d) ( )Tem sua estrutura adaptada às necessidades do homem, da produção e sobrevivência.
2-. Preencha as lacunas do texto a seguir sobre a Geografia com as respectivas palavras-chave:
Homem – Lugar – Paisagem – Identidade – Espaço – Terra – Natureza
A Geografia é uma ciência que possui o ____________ como objeto de seu estudo. Este
espaço é fruto da inter-relação entre homem e _______________. A ______________ é a forma e a função do
espaço que vemos e percebemos num determinado momento. Atualmente não existem lugares da superfície da
______________ que o ________________ não tenha explorado.
Todos vivemos em um determinado _____________, onde há a possibilidade de existir as
relações sociais. Cada um desses lugares é formado pela ______________ das pessoas que vivem naquele
espaço, interagindo e se relacionando para que a vida possa acontecer.
3- Observe as imagens apresentadas e faça o que se pede:
a) Escreva, no traço abaixo de cada imagem, se ela representa um espaço urbano ou rural.

________________________________

___________________________

4- Assinale a opção CORRETA em relação ao conceito de Paisagem.
a) Paisagem representa o que ouvimos de um determinado lugar.
b) Paisagem é uma fotografia de um lugar só com características naturais.
c) Paisagem é o que vemos e observamos de um lugar.
d) Paisagem geográfica é apenas um quadro bonito de um lugar.
e) Paisagem representa apenas os aspectos sociais e humanizados de um determinado lugar.

