Avaliação: Avaliação - Brasil

Para responder às questões 1, 2, 3 e 4, observe e utilize o mapa abaixo

1. Pinte de verde um estado da região Norte, de amarelo um estado da região Nordeste
e de vermelho um estado da região Sul.

2. Cite três estados brasileiros que não são banhados pelo oceano Atlântico.
_____________________________________________________________________

3. Faça um X com caneta preta sobre o estado onde você mora.
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4. Em qual região brasileira se localiza o Distrito Federal?
______________________________________________________________________

5. Assinale V para verdadeiro e F para falso.
( ) A cidade é onde fica a sede do município.
( ) Os bairros mais afastados do centro da cidade formam a periferia.
( ) Os limites de um município podem ser um rio, uma rua, uma estrada de ferro, uma placa,
uma serra etc.
( ) O prefeito de um município representa o Poder Judiciário.

6. Responda às questões.

a) Por que alguns municípios só têm a zona urbana?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) Qual a importância das taxas e dos impostos para o governo municipal?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c) Na sua opinião, quais são os deveres e os direitos do cidadão?
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Gabarito

Para responder às questões 1, 2, 3 e 4, observe e utilize o mapa abaixo.
1. Pinte de verde um estado da região Norte, de amarelo um estado
da região Nordeste e de vermelho um estado da região Sul.
Resposta pessoal.

2. Cite três estados brasileiros que não são banhados pelo oceano Atlântico.
Resposta: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás.

3. Em qual região brasileira se localiza o Distrito Federal?
Resposta: Centro-Oeste.

4. Veja o mapa do município de XXX, que fica no estado de AAA.
A seguir, responda às perguntas.

a) Qual a cor utilizada no mapa para representar a zona rural?
Resposta:
b) No município de XXX, a maior área é ocupada pela zona rural ou
pela zona urbana?
Resposta:
c) Cite quatro elementos que podem existir na zona urbana do município de XXX.
Resposta:

5. Assinale V para verdadeiro e F para falso.
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(V) A cidade é onde fica a sede do município.
(V) Os bairros mais afastados do centro da cidade formam a periferia.
(V) Os limites de um município podem ser um rio, uma rua, uma estrada de
ferro, uma placa, uma serra etc.
(F) O prefeito de um município representa o Poder Judiciário.
(V) As leis de um município são elaboradas pelos vereadores.

6. Responda as questões.

a) Por que alguns municípios só têm a zona urbana?
Resposta: Porque a zona urbana vai crescendo, avançando tanto que a
zona rural deixa de existir.

b) Qual a importância das taxas e dos impostos para o governo municipal?
Resposta: As taxas e os impostos pagos pela população servem para
custear os serviços públicos.

c) Na sua opinião, quais são os deveres e os direitos do cidadão?
Resposta pessoal.
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