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O que você aprenderá? 
 
Descritor - D06: Identificar transformações na paisagem a partir de diferentes imagens.  

Atividade 1: 

Observe as imagens abaixo: 

  

 

 

De acordo com as imagens, podemos observar as seguintes mudanças ao longo dos anos: 

a) Aumento da área verde. 

b) Diminuição do povoamento. 

c) Maior quantidade de prédios. 

d) Aumento de moradias de baixa renda. 

Registro aéreo mostra o Parque Barigui durante sua 
criação em 1972, já com o lago principal e seus 
caminhos, para conter as enchentes e preservar a mata 
nativa. Crédito: Arquivo/Gazeta do Povo 

 

Vista aérea do Parque Barigui 2017. Foto: Michel Willian/SMCS 
(arquivo) 

 



 

 

Atividade 2: 

Lagoa das Lágrimas – Guarapuava /Paraná. 1971. 

  

Disponível em: https://dirceupato.blogspot.com/2011/11/fotos-antigas-de-guarapuava-07.html  

 

 

 

  

 

 

https://dirceupato.blogspot.com/2011/11/fotos-antigas-de-guarapuava-07.html


 

 

Lagoa das Lágrimas (vista aérea) – Guarapuava / Paraná. 2019. 

 

Disponível em: https://www.guarapuava.pr.gov.br/noticias/luzes-da-lagoa-serao-acessas-nesta-terca-03-parada-de-natal-e-adiada/  

 

Essas imagens retratam qual modificação no espaço geográfico da cidade de Guarapuava no Paraná? 

a) Ampliação da área de preservação ambiental; 
b) Aumento de cultivos agrícolas. 
c) Expansão da área urbana. 
d) Diminuição da população urbana. 

 

 

 

https://www.guarapuava.pr.gov.br/noticias/luzes-da-lagoa-serao-acessas-nesta-terca-03-parada-de-natal-e-adiada/


 

 

O que você aprenderá? 
 
Descritor - D11: Identificar as características da constituição do espaço urbano 

Atividade 1: 

Observe a imagem e reflita sobre a utilização dos espaços urbanos. 

 
Rio de Janeiro – Disponível em:  https://prefeitura.rio/cidade/uma-nova-voz-para-as-comunidades-nasce-o-conselho-de-favelas/  

 
Os espaços urbanos proporcionaram às pessoas uma série de serviços e condições de habitações que possibilitaram uma 

melhoria em suas vidas. Mesmo com as melhorias na qualidade de vida, a convivência no espaço urbano é permeada de problemas. 
Estes problemas são geralmente do tamanho da cidade em que se habita. Nas cidades maiores, os problemas são também maiores. 

São exemplos destes problemas, exceto:  

a) Surgimento de favelas 

b) Grandes congestionamentos 

c) Menor oferta de empregos 

d) Aumento nos casos de violência 

https://prefeitura.rio/cidade/uma-nova-voz-para-as-comunidades-nasce-o-conselho-de-favelas/


 

 

Atividade 2: 

As cidades planejadas são aquelas que, em vez de surgirem de forma espontânea, são construídas com base em um projeto 

ou plano. Nesse plano é feito um estudo para avaliar o melhor local para a sua construção, considerando inclusive as características 

naturais e como ela será organizada. 

 

 

 

.  

 

 

De acordo com a imagem, quais aspectos da forma do espaço urbano dessa cidade podem indicar que ela foi planejada? 

I. Traçado regular das avenidas e ruas; 
II. Disposição das edificações; 

III. Organização das ruas ao redor de um marco da cidade; 
IV.  Invasões em encostas de montanhas. 

 

 

 

Maringá é uma das cidades planejadas brasileiras. A cidade foi 
projetada pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira em 1943. O 
planejamento contempla a divisão da cidade por zonas, de acordo 
com a função, sendo espaços separados para as áreas comerciais, 
industriais e residenciais. O município foi desenhado com largas 
avenidas, canteiros e muita arborização e aproveitamento do relevo 
natural. Há uma avenida que cruza a cidade de uma ponta a outra e, 
além disso, dois parques, os quais são responsáveis por prover o 
contato com áreas verdes e a melhoria da qualidade de vida urbana. 

 



 

 

a) Apenas a questão I está correta. 

b) Apenas as opções I e III estão corretas. 

c) A opção III é incorreta. 

d) A opção IV é incorreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O que você aprenderá? 
 
Descritor - D12: Reconhecer os diversos usos do espaço urbano no Brasil. 

 
Atividade 1: 

As cidades podem ser classificadas de acordo com várias funções. Observe as imagens e as descrições das cidades abaixo e 

relacione-as com a principal função do seu espaço geográfico:  

1 

 
 

Casa da Memória - Disponível: 
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/lazer/atracoes-
que-contam-a-historia-da-lapa-e-do-brasil/  
 

2 

 
 

Porto de Paranaguá - Disponível: 
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Noticia/Porto-de-
Paranagua-completa-86-anos-de-olho-no-futuro   

3 

 
 

Palácio Iguaçu – Disponível: 
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/palacio-iguacu-tera-
concertos-natalinos-e-projecoes-de-imagens-a-partir-de-
sexta/61476  

LAPA - PR:  
A cidade da Lapa está a 71 Km do centro 
de Curitiba e é uma das mais antigas do 
estado, com 250 anos. Foi palco de um 
episódio importante da história do país com 
o Cerco da Lapa. A cidade tem inúmeros 
casarões que guardam um pouco da 
história do Paraná e do Brasil. 
 

PARANAGUÁ - PR:  
A cidade de Paranaguá é uma cidade 
portuária. O Porto de Paranaguá é o maior 
porto exportador de produtos agrícolas do 
Brasil, com destaque para a soja em grão e o 
farelo de soja. 

CURITIBA - PR: 
Desempenha a função de capital do estado do 
Paraná. Isso significa que fica na cidade a sede 
do governo estadual, a qual se encontra 
alocada no Palácio Iguaçu, situado no Centro 
Cívico da cidade. Lá se concentram as 
principais funções político-administrativas do 
estado. 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/lazer/atracoes-que-contam-a-historia-da-lapa-e-do-brasil/
https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/lazer/atracoes-que-contam-a-historia-da-lapa-e-do-brasil/
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Noticia/Porto-de-Paranagua-completa-86-anos-de-olho-no-futuro
https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Noticia/Porto-de-Paranagua-completa-86-anos-de-olho-no-futuro
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/palacio-iguacu-tera-concertos-natalinos-e-projecoes-de-imagens-a-partir-de-sexta/61476
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/palacio-iguacu-tera-concertos-natalinos-e-projecoes-de-imagens-a-partir-de-sexta/61476
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/palacio-iguacu-tera-concertos-natalinos-e-projecoes-de-imagens-a-partir-de-sexta/61476


 

 

a) 1 - Função Comercial; 2 - Função Histórica; 3 - Função Administrativa. 

b) 1 - Função Religiosa; 2 - Função Universitária; 3 - Função Turística. 

c) 1 - Função Histórica; 2 - Função Portuária; 3 - Função Administrativa. 

d) 1 - Função Turística; 2 - Função Administrativa; 3 - Função Industrial. 

 

Atividade 2: 

(NOVA ESCOLA). Relacione as funções urbanas das cidades às suas principais características. Depois, assinale a afirmativa 
que corresponde a sequência correta: 

1 – Cidades Turísticas (     ) Possuem vários lugares para serem visitados. 

2 – Cidades Administrativas (     ) Apresentam marcos e registros históricos para serem visitados. 

3 – Cidades Históricas (     ) É a sede do poder político-administrativo. 

4 - Cidades Religiosas (     ) Apresentam indústrias diversas. 

5 – Cidades Industriais  (    ) Os portos são importantes para o transporte de cargas e mercadorias. 

6 – Cidades Portuárias (     ) O comércio é a atividade econômica mais importante. 

7 – Cidades Universitárias (     ) Nestas cidades existem várias instituições de ensino superior. 

8 – Cidades Comerciais (    ) Algum fato ou marco religioso estimula a visitação da cidade. 

  

a) 4 – 3 – 1 – 5 – 6 – 8 – 2 - 7 

b) 2 – 4 – 7 – 5 – 6 – 1 – 7 – 3 

c) 3 – 4 – 8 – 5 - 6 – 1 – 2 - 7 

d) 1 – 3 – 2 – 5 – 6 – 8 – 7 – 4 



 

 

O que você aprenderá? 
 
Descritor - D15: Reconhecer as atividades econômicas características do espaço urbano.  

 

Atividade 1:  

Observe as imagens abaixo e assinale a opção que apontam as atividades econômicas comuns nos espaços urbanos do estado:  

 

 

 

a) Serviço de Comércio – Produção Industrial. 

b) Prestação de Serviços – Comércio. 

c) Serviço de Comércio – Construção Civil. 

d) Extração de matérias-primas – Produção Industrial. 

 

Feirinha do Largo da Ordem em Curitiba/ PR. Disponível: 
https://curtacuritiba.com.br/guia/feira-do-largo-da-ordem/  

 

Indústria Automobilística em São José dos Pinhais/ PR – Disponível: 
https://imprensa.renault.com.br/release/item/renault-inaugura-nova-fabrica-e-
conclui-mais-uma-etapa-de-seu-plano-de-crescimento-no-brasil/pt  

 



 

 

Atividade 2. 

Uma das características dos grandes centros urbanos é a grande oportunidade de empregos em diferentes atividades econômicas.  

 

Operadora de Telemarketing: https://www.infoescola.com/profissoes/operador-de-telemarketing/ 

 

 

Motoristas: https://www.jornalcontabil.com.br/vagas-de-motorista-de-categoria-d-do-mes-de-janeiro/  

https://www.infoescola.com/profissoes/operador-de-telemarketing/
https://www.jornalcontabil.com.br/vagas-de-motorista-de-categoria-d-do-mes-de-janeiro/


 

 

As imagens acima mostram uma atividade econômica urbana que é a responsável por uma grande parte do PIB (Produto 

Interno Bruto) do Brasil, sendo ela: 

a) Comércio. 

b) Prestação de Serviços. 

c) Indústria. 

d) Produção Agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O que você aprenderá? 
 
Descritor - D33: Compreender fenômenos geográficos representados em mapas.  

Atividade 1: 

Observe o mapa que mostra a densidade demográfica no estado Paraná, isso é, a quantidade de habitantes por km²: 

 
FONTE: IPARDES – Disponível em: https://www.ipardes.pr.gov.br/sites/ipardes/arquivos_restritos/files/documento/2019-09/Densidade%20demogr%C3%A1fica%20-%20Paran%C3%A1.pdf  

 

https://www.ipardes.pr.gov.br/sites/ipardes/arquivos_restritos/files/documento/2019-09/Densidade%20demogr%C3%A1fica%20-%20Paran%C3%A1.pdf


 

 

De acordo com o mapa podemos perceber: 

a) A população é distribuída igualmente entre os municípios do estado. 

b) A área metropolitana de Curitiba apresenta uma grande densidade demográfica devido à proximidade da capital. 

c) O Noroeste do estado possui a maior densidade demográfica do estado. 

d) A região litorânea possui uma pequena densidade demográfica.  

Atividade 2: 

De acordo com o Censo Demográfico, em 2010 a população indígena no Brasil era de 896 mil habitantes. Desse total, 517 mil vivem 

em Terras Indígenas. Observe no mapa a seguir a distribuição das Terras Indígenas atuais. 

  
Disponível em: https://storage.googleapis.com/edocente-content-production/Aplicacoes/Edocente/plugins/pdfjs-sem-download-e-print/web/viewer.html?file=https://storage.googleapis.com/edocente-content-production/PNLD/PNLD_2019/Apis_Geografia/5o%20Ano/PNLD19_Apis_Geografia_5ANO_PR_ATICA.pdf  

https://storage.googleapis.com/edocente-content-production/Aplicacoes/Edocente/plugins/pdfjs-sem-download-e-print/web/viewer.html?file=https://storage.googleapis.com/edocente-content-production/PNLD/PNLD_2019/Apis_Geografia/5o%20Ano/PNLD19_Apis_Geografia_5ANO_PR_ATICA.pdf


 

 

Comparando o mapa 1 e o mapa 2, responda: 

a) A Região Sul é onde fica a maior parte das Terras Indígenas. 

b) A maior parte das Terras Indígenas fica nas áreas de floresta. 

c) Só há ocupação indígena no Norte do país. 

d) Onde não há florestas não há ocupação indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O que você aprenderá? 
 
Descritor - D34: Analisar diferentes mapas temáticos.  

 
Atividade 1: 

Observe o mapa com a porcentagem de utilização de internet nas grandes regiões brasileiras entre os anos de 2018 e 2019.  
 
MAPA DE ACESSO À INTERNET NO BRASIL 

 
       2018        2019 

  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018-2019. 

* Média Brasileira 
  



 

 

 

De acordo com o mapa, podemos afirmar: 
 
a) A região Norte foi a que menos utilizou a Internet em 2018. 

b) A região Sul não atingiu a média brasileira de utilização da internet em 2018.  

c) A região Nordeste teve a menor porcentagem, pois a região não possui acesso à internet. 

d) A região Centro-Oeste possui maior porcentagem de utilização da internet nos dois anos de pesquisa.  

 

Atividade 2: 

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná disponibiliza em seu site mapas com a média de temperatura (em graus 
Celsius) de cada mês do ano no Paraná. Tais mapas ajudam os agricultores da região a se programarem para seus plantios e 
colheitas. Veja os resultados das médias do mês de Julho de 2021: 

 

 
Fonte: https://www.idrparana.pr.gov.br/Pagina/Mapas-Climaticos-Mensais  

https://www.idrparana.pr.gov.br/Pagina/Mapas-Climaticos-Mensais


 

 

 
a) As temperaturas médias mais quentes nesse período são na região Leste. 

b) Nesse período do ano, os agricultores da região Sul devem cultivar plantas que se adaptem a temperaturas mais baixas. 

c) A região de Foz do Iguaçu, nessa época do ano, possui a temperatura média entre 10 e 12 graus Celsius. 

d) A região Norte possui temperaturas médias mais amenas que o restante do estado nesse período do ano.  

 
 

 

 


