
    

 

Fraternidade e vida: dom e compromisso  

 

Goiânia, ____ de ___________________de 2020. 

Nome: ______________________________________  

Ano: 4º     Turno: ____________________                      Valor:8,0 

    

 

 
Avaliação de Geografia 

 
1) Observe as imagens de paisagens urbana e rural a seguir e responda: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

a) Quais elementos diferenciam e caracterizam essas paisagens? (0,4) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Em qual dos locais mora o maior número de pessoas? Assinale a alternativa correta. (0,4) 

(     )  Na área urbana. 

(     )  Na área rural 

       A população de um município é formada por um conjunto de pessoas que nele vive. 

 

 

 

 

                                                                                          Vista aérea da região central do município de Londrina.  

                                                                Em destaque: Catedral Metropolitana.                                                   

Nota 



 

2)  Sobre o território do município de Londrina, podemos afirmar: (0,8) 

(    ) Que ele possui área urbana e área rural. 

(    ) Que ele possui apenas área urbana. 

(    ) Que ele possui apenas área rural. 

 

3) Explique quais são as principais características de uma zona rural e de uma zona urbana. 

(0,8) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Apensar de diferentes a zona rural e a zona urbana necessitam uma da outra.  

    Dê exemplos dessa relação. (1,0) 

a) A zona rural necessita da cidade para:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) A zona urbana necessita do campo para:________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Os municípios têm seus territórios separados por dois tipos de limites: os naturais e os 

artificiais. 

  

5) Coloque (A) quando for artificial e (N) quando for natural. (0,6) 

(    ) rio  

(    ) montanha 

(    ) estrada  

(    ) ponte 

(    ) morro 

(    ) linha imaginária 

 



 

6) Assinale a(s) alternativa(s) correta(s). (1,0) 

 

a - (     ) O município corresponde à maior unidade administrativa do país. Os municípios  

              abrangem, normalmente, uma área ou zona urbana (sede) e uma área ou zona rural. 

b - (     ) Os municípios apresentam um território, espaço demarcado pelos seus limites (divisas 

             com outros municípios), cuja administração é realizada pelo prefeito e seus secretários 

e também pelo Poder Legislativo (Câmara dos Vereadores).  

c - (    ) Na maioria dos municípios brasileiros, podemos encontrar um espaço composto de  

            diferentes paisagens urbanas, bem como um espaço rural, onde se destacam atividades 

ligadas à terra. 

d - (     ) Cada um dos municípios tem uma área em que se estende a atuação da prefeitura e  

             do Poder Legislativo local. Esse espaço territorial é definido pelos limites municipais 

que podem ser demarcados por elementos naturais, como rios, ou artificiais, como estradas. 

e - (     ) Município, cidade e área urbana significam a mesma coisa. 

 

7) Complete as frases com as palavras do quadro. (0,8) 

 

 
 
 
a) A administração do município é realizada por pessoas que, eleitas pela população por meio 

do voto, compõem o _____________________________________. 

 

b) Os _________________________________ elaboram as leis e os projetos de interesse da 

população para que a prefeitura os execute.  

 

c) O prefeito, o vice-prefeito e os _____________________________ municipais (estes 

escolhidos pelo ____________________________) executam as leis e a administração 

pública. 

 

 

 

prefeito   –   governo municipal   –   vereadores   –   secretários 



 

8) Leia o texto e responda às questões. 

           População reclama da falta de medicamentos em Uberlândia 

[...] 

Quem depende do Poder Público para adquirir remédios tem reclamado da falta de 

medicamentos em Uberlândia. Algumas situações foram confirmadas em Unidades de 

Atendimento Integrado (UAIs) da cidade. [...] 

Na UAI do Bairro Morumbi, a dona de casa, Kellen Ferreira, disse que fica sem saber o 

que fazer para cuidar dos filhos. “Desde ontem que meus filhos pequenos estão com sinusite e 

rinite e não tem remédio, não tem antibiótico, nem antialérgico”, contou. [...] 

Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2013/05/ populacao-reclama-da-falta-de-medicamentos-em 

uberlandia.html>.  Acesso em: abr. 2014. 

 

a) Qual é o problema apresentado no texto? (0,4) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Em sua opinião, esse problema deve ser levado em consideração na próxima eleição? 

Justifique sua resposta. (0,4) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) Quantas Unidades Federativas existem no Brasil? (0,6) 

___________________________________________________________________________ 

  

     Há no Brasil, como em outros países, pessoas que trabalham para administrá-lo: elaboram 

leis, cuidam da justiça e tomam decisões sobre como ele deve funcionar.  

 

10) O Governo Federal é formado por três poderes. Cite-os. (0,8) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


