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4º ano.

Gabarito.
Atividade de fixação de Geografia.
1- Observe algumas cidades no planisfério que está no livro página:39.
a- Quais são as cidades localizadas no hemisfério norte? E no hemisfério sul?

No hemisfério norte: Quebec, Roma, Nova Délhi, Manila e Niamei. No hemisfério sul:
Brasília, Montevidéu, Luanda e Camberra.

b- Em que continente se localiza cada cidade que aparece no mapa?
Quebec: América; Roma: Europa; Nova Délhi: Ásia; Manila: Ásia; Niamei: África; Brasília:
América; Montevidéu: América; Luanda: África; Camberra:Oceania.

2- Leia o texto e responda às questões.
O voto.

Buriti 4º ano.

a- Como é o voto no Brasil?
O voto no Brasil é direto, secreto e obrigatório para pessoas alfabetizadas de 18 a 70 anos.
b- Pesquise em quais casos o voto é facultativo e anote o que descobriu.
O voto é facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, para pessoas com mais de 70 anos e
para pessoas não alfabetizadas.

c- Você acha que o voto secreto é bom ou ruim para o eleitor? Explique.

Resposta pessoal.
d- Em sua opinião, o que as pessoas devem fazer quando estão insatisfeitas com os
representantes políticos?
Resposta pessoal.
3- Observe o mapa e faça o que se pede:

a- Pinte corretamente as regiões do Brasil, acompanhando e preenchendo a legenda.
b- Escreva o nome do oceano que banha a nossa região.
c- Escreva a sigla do nosso estado no lugar correto.
4- Complete os diagramas abaixo com os pontos cardeais e colaterais correspondentes:

5- Complete:
a- Atualmente, o Brasil é dividido em 27 unidades federativas.
b- O governo de um país deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional.
6- Pesquise recorte e cole uma imagem representando uma área urbana e uma área rural.

Resposta pessoal.
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