AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANOEL DE OLIVEIRA
Geografia – 7ºAno
Ficha de trabalho
Nome: __________________________________________ Nº: _____ T: _____ Data: ___/ ___/___
Lê atentamente as questões e responde no teu caderno.

1. A Geografia é uma ciência atual e interessante.
1.1 Identifica o objeto de estudo da Geografia.
2. Menciona os dois tipos de observação em Geografia.
3. Lê atentamente o texto seguinte.

3.1 Identifica o tipo de paisagem presenta nesta descrição. Justifica a tua resposta.
4. Os mapas são um instrumento de trabalho primordial para a Geografia.
4.1 Indica as duas principais formas de representar a superfície terrestre.
4.2 Menciona outras três formas de representar a Terra.
Figura 1

Figura 2

5. Observa atentamente as figuras 1 e 2.
5.1 Classifica cada um dos mapas quanto ao tema.

6. A escala é um importante elemento do mapa.
6.1 Define escala.
6.2 Refere quais os dois tipos de escalas
existentes.

7. Completa as seguintes afirmações relativas aos círculos da Terra para as tornar verdadeiras.
a) A linha que passa pelo interior da Terra e pelos polos designa-se por ____________________.
b) Os _________________________________ dividem a Terra em duas partes exatamente iguais, ao passo
que os __________________________________ a dividem em duas partes desiguais.
c) O ______________________ é um círculo máximo perpendicular ao eixo da Terra.
d) Os _____________________ são círculos menores paralelos a linha do Equador.

e) O meridiano de referência é o ________________________________________.
f) A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios: o ________________________________ e o
__________________________________.
g) O _______________________________ divide a Terra em Hemisfério Oriental e Hemisfério Ocidental.
8. Observa
figura 3.

atentamente

a

Figura 3

8.1 Completa a tabela seguinte com as coordenadas dos pontos A, B, C e D.

8.2 Assinala na figura 3 a
localização dos pontos E, F, G e H.

9. Observa atentamente a figura 4.
9.1 Faz a legenda do mapa, identificando o país e a capital
correspondentes a cada número.
Número

País

Capital

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Figura 4 - Mapa político da Europa.

10. Distingue clima de estado do tempo.

11. Assinala com a letra E os elementos de clima e com a letra F os fatores de clima.
a) Temperatura: ___

b) Latitude: ___

d) Precipitação: ___

e) Altitude: ___

c) Humidade: ___
f) Correntes marítimas: ___

12. Observa atentamente as figuras 5 e 6.

Figuras 5 e 6

12.1 Faz a legenda da Figura 5 tendo em consideração as diferentes zonas climáticas.
1 - _________________________________________
2 - _________________________________________
3 - _________________________________________
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