COLÉGIO SANTO ANTÔNIO – Duque de Caxias, ______/____/______.
NOME:_______________________________________________________ Nº ____ 5º ano:____
PROFESSORA: ____________________________
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA
1. No mapa a seguir os continentes estão enumerados. Veja e faça o que se pede.

- Pinte o retângulo numerado de acordo com a legenda.
África- Vermelho
Ásia – Amarelo
Europa – Roxo
Oceania – Rosa
América – Laranja
Antártida - Verde
- Circule a parte em que nosso país está localizado.

- Marque um (x) na alternativa correta.
a) Qual o principal paralelo que divide a Terra em dois hemisférios: Norte e Sul?
(

) Linha do Equador

(

) Meridiano de Greenwich

(

) Oceano Índico

(

) Trópico de Capricórnio

b) Qual oceano banha nosso país à leste?

(

) Oceano Pacífico

(

) Oceano Atlântico

2. Escreva no mapa o nome dos estados da região Sudeste e pinte de verde o estado em que você está localizado.

3. Classifique corretamente em: taxa de mortalidade, taxa de natalidade e expectativa de vida.
a) Quantidade de pessoas que morrem em determinado local e período: ____________________________.
b) Quantidade de anos que se espera que uma pessoa viva ao nascer: ______________________________.
c) Quantidade de nascimentos em determinado local e período: __________________________________.
4. Leia as frases a seguir e escreva (V) para as que são verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) Na década de 1950, a expectativa de vida do brasileiro era de 48 anos. Em 2017, o brasileiro vivia em média 76
anos.
(
)Nas últimas décadas, as mulheres têm tido mais filhos por diversos motivos: investem na carreira profissional,
estudam por mais tempo, etc. Sendo assim, a população passou a ter mais crianças.
( ) O grupo de brasileiros considerados jovens está diminuindo, enquanto o número de idosos está aumentando. Isso
significa que o Brasil está “envelhecendo”.
( ) Os avanços da medicina e as melhorias nas condições de infraestrutura, não proporcionaram melhor qualidade de
vida às pessoas, diminuindo a expectativa de vida.

