
    

 

Fraternidade e vida: dom e compromisso 

 

 

Goiânia, ____ de ___________________de 2020. 

Nome: ________________________________________  

Ano: 4º     Turno: ____________________                       

    

 

 
Revisão de Geografia 

 
 
1) - Observe a foto a seguir: 
 

 
Vista de parte do município de Goiânia, estado de Goiás, em 2014. 

 

a) - Que a foto do município de Goiânia retrata? 

 

(    ) A área urbana do município. 

(    ) A área rural do município. 

(    ) Parte do área urbana e da área rural do município. 

 

b) Em qual dos locais mora o maior número de pessoas?  

(    ) Na área urbana. 

(    ) Na área rural. 

 

 



 

2) - Quais elementos diferenciam e caracterizam a área urbana da área rural? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

3) – Algumas atividades realizadas na área urbana têm relação com as atividades praticadas na 
área rural e vice-versa. Assim, pode-se dizer que a área urbana e a área rural se complementam. 

Dê exemplos dessa relação.  

a) A área rural necessita da cidade para: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) A área urbana necessita do campo para: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4) – Leia cada manchete de notícia a seguir e indique a esfera de poder à qual cada uma está 

relacionada. 

 

5) – Nos diversos municípios do Brasil, a população tem o direito de contribuir e de fiscalizar a ação 

de seus governantes? De que forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 



 

6) – Complete as frases com os principais cargos dos Poderes Executivo e Legislativo. 

a) O ________________________ é o principal representante do Poder Executivo no município.  

 

b) O ___________________________ é o principal representante do Poder Executivo no estado. 

 

c) O __________________________ é o principal representante do poder Executivo no país. 

 

d) Os _________________________ trabalham na Câmara Municipal elaborando leis municipais. 

 

e) Os governantes do país dos poderes Legislativo e Executivo são eleitos por meio do 

____________ da população nas eleições. 

 

7) - Quantas Unidades Federativas existem no Brasil? 

_____________________________________________________________________________  

 

8) - Observe as siglas de algumas Unidades Federativas e pinte de amarelo apenas aquelas que 
fazem parte da região onde você mora: 

 

 

 


