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 Quinta-feira 

Revisão – Geografia 

Relevo 

           O relevo deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Essas formas 
são montanhas, planaltos, planícies e depressões, classificadas por suas estruturas (formatos) e 
pelas altitudes que apresentam, ou seja, suas alturas em relação ao nível do mar.  

Essas formas estão em constantes transformações devido aos agentes modeladores, ou 
seja, às forças que atuam diretamente no desenho das formas, reconfigurando-as a todo momento. 
Agentes como o vento, a água, o tectonismo, o vulcanismo e os seres biológicos – ação do homem 
sobre as estruturas e até mesmo raízes de plantas – são os responsáveis por essas 
transformações. 

 Com base no texto acima e no que estudamos nas páginas 64, 65, 66 e 67 do livro Ápis 
Interdisciplinar, responda as questões abaixo. 

 1) O que é relevo? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Na página 64, encontramos a seguinte afirmação: 

Planaltos são superfícies elevadas, mais ou menos planas, delimitadas por inclinações íngremes. 
Geralmente nos planaltos ocorre muita erosão.  

2) O que é erosão? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3) Marcelina decidiu que visitará uma cordilheira nas próximas férias. Segundo o texto do livro, na 
página 65, em que região brasileira é possível encontrar uma cadeia de montanhas? Justifique sua 
resposta. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4) Quais são as principais formas de relevo no Brasil? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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5) Complete: 

Serras e _______________________ são desdobramento de formas que fazem parte do 
_______________________. O _____________________é a forma de relevo dominante no Brasil. 

 

6) Como vimos o planalto é a forma de relevo dominante no Brasil. Qual as outras formas de relevo 
que compõem o espaço natural brasileiro? 

______________________________________________________________________________ 

7) Com base no que você aprendeu até aqui sobre relevo, classifique as imagens abaixo em 
planície, depressão ou planalto (serra e chapada). Caso precise, consulte o mapa da página 66.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Vista aérea do Rio Amazonas, o maior rio brasileiro em 
extensão. 

2. Vista aérea do Rio São Francisco, popularmente 
conhecido por Velho Chico. 

3. Chapada Diamantina, situada no centro do estado da Bahia. 

Orientação:  
Antes da aula, copie o conteúdo deste arquivo em seu caderno.   
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1) Assistir ao vídeo antes da aula; 

 
2) Leitura exercícios das  página 117 do livro didático  

3) Roda da conversa  

4) Entregaram as atividades no e-mail da professora 

 

 

 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5uCBj_D41RU 
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