
                                                             2º ano – 24/09/2020 

                                                         
 
Nome: __________________________________________________________________ 

 

Revisão de Geografia 
 

  A rua é um espaço de convivência, circulação, trabalho, manifestação, cultura e lazer. 
Também pode ser um lugar para Arte, como o grafite ou os chamados “artistas 
ambulantes”: retratistas, músicos, mágicos, palhaços e outros.  
 
1- Indique cada profissional que trabalha na rua. 

a- É esse profissional quem traz correspondência à minha casa.  

__________________________________ 

b- É esse profissional quem recolhe o lixo da rua.  

___________________________________ 

c- É esse profissional quem transporta as crianças da minha rua para a escola.  

___________________________________ 

d- É esse profissional quem mede e entrega a conta de luz na minha casa. 

___________________________________ 

e – Que outro profissional tem em sua rua?  

___________________________________ 

2- A imagem abaixo representa uma rua.  
Observe a paisagem e escreva o que você vê.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  



Brincar na rua, muitas vezes, significa brincar em espaços públicos, como praças e 
parques. Isso requer cuidados e, geralmente, utilizamos a palavra “rua”, nesse contexto, 
para indicar que a brincadeira ocorreu fora de casa.  
  
3- Cite algumas brincadeiras que você conhece que podem ser realizadas na rua. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
4- Podemos nos deslocar de várias maneiras e por diversos motivos: buscar alimentos, 

trabalhar, levar as crianças à escola, passear, visitar os familiares e outros.  
    Escreva de que maneira você se desloca quando vai sair de casa?  

________________________________________________________________________ 

 

5- Existem diferentes meios de transporte. Cada um, precisa atender às necessidades da 
comunidade local, ou seja, numa comunidade ribeirinha a utilização de barcos é 
fundamental para o deslocamento pelos rios.  
     Pinte os meios de transportes mais utilizados na região onde você vive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 
 
( 1 ) Ruas                                        (      ) As pessoas precisam para se localizar, mandar  

( 2 ) Endereço                                          ou receber cartas, revistas, jornais,  

                                                                 mercadorias e outras coisas. 

( 3 ) Quarteirão                                (      ) Algumas são mais antigas, outras são modernas. 

        (      ) É o conjunto de construções limitado por ruas. 

        (      ) Conjunto de informações que tornam possível a  

                     localização de um imóvel. 

         (      ) Podem ser estreitas ou largas para que os  

                   automóveis mais facilmente. 



  

7 – Escreva o que é necessário para localizar um endereço.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
8 - Bernardo escreveu uma carta para seu amigo Davi. Ajude o Bernardo a preencher os 
envelopes corretamente, de acordo com os endereços abaixo. 
 

 Davi dos Santos  
Rua: Paquetá, nº 60 
Bairro: Vila Nova 
Goiânia – Goiás 
09872 - 320 
 

Bernardo Ferreira 
Rua dos Cravos, nº 165 
Bairro: Martins 
Rio Verde – Goiás 
75900 - 000 
 

 


