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                                            Produção de Texto 

 Conteúdo 

*Resumo 

Orientações  

   Uma pergunta que sempre surge no momento de produzirmos o 
resumo de um texto é quanto ao emprego correto da linguagem 
utilizada. 
   Será que devemos apenas relatar as ideias principais com as 
mesmas palavras do texto? Ou deveremos usar nossas próprias? 
   Em primeiro lugar, é necessário entendermos o que é realmente um 
resumo: 

 
 

  Resumir um texto significa apontar as ideias principais, utilizando 
outras palavras, porém com o mesmo sentido, tornando-o mais 
reduzido. 
  Caso contrário, será apenas uma colagem de trechos, e isto é 
considerado incorreto. 
  Para que o resumo seja construído de maneira correta, algumas dicas 
lhe ajudarão bastante. É o que veremos a seguir: 
  * Em primeiro lugar, é necessário fazermos atentamente uma leitura 
do texto para que possamos entender sobre a mensagem, o assunto 
que ele nos transmite. 
* Em seguida, repetirmos esta tarefa, pois somente de um modo 
detalhado é que conseguiremos entender o significado das palavras. E 



caso seja necessário, devemos buscar ajuda no dicionário. 
* O terceiro passo é o momento de começarmos a produzir o resumo, 
retirando as ideias centrais e distribuindo-as através dos parágrafos, 
onde o final do texto deverá fechar todas as suas ideias levantadas 
anteriormente.  Tudo aquilo que iremos escrever é preciso estar claro, 
para que o leitor entenda perfeitamente o que queremos dizer. 

Atividade 

1-Assista o vídeo de explicação; 

2-Releia novamente o texto: Caçadas de Pedrinho; 

3-Faça um resumo do texto com três parágrafos , capriche na letra e 
fique atento a grafia das palavras em caso de dúvida use o dicionário; 

4-Faça uma bela ilustração para seu texto; 

Observação 

*As folhas para produção estão no site; 

 

                                            Geografia 22 \04 

 
Conteúdo 

*Roda de leitura; 

*Linhas imaginárias ; 

Atividades 

1-Assista o vídeo a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=WcOudDtDRpo 

2- Leia o texto da página 300 do livro de geografia; 

3-Após assistir o vídeo passe as atividades a seguir para o caderno; 

https://www.youtube.com/watch?v=WcOudDtDRpo


Leia o texto a seguir: 
    Para facilitar a localização dos continentes, oceanos, países, etc. no 
globo terrestre e no planisfério, o homem imaginou algumas linhas.  
  À primeira, “cortando” a terra ao meio, no sentido horizontal, chamou 
linha do equador. Essa linha divide a terra em partes iguais chamadas 
hemisférios: hemisfério norte e hemisfério sul.   
  Em cada hemisfério foram traçadas linhas paralelas ao equador: são 
os paralelos.  
  Os principais paralelos são: o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, 
no hemisfério norte; o Círculo Polar Antártico, Trópico de Capricórnio, 
no hemisfério sul.   
  A maior parte do território brasileiro está localizada no hemisfério sul.    
Os círculos que passam pelos pólos no sentido vertical são chamados 
meridianos.  
  O meridiano do meio, “cortando” a terra em sentido vertical, é 
chamado de Meridiano de Greenwich.   
  Existem paralelos na horizontal, sendo o principal o do meio, 
chamado equador. Sabendo disso, fica mais fácil compreender outras 
duas referências de localização no espaço terrestre: latitude e 
longitude.  
  Latitude: é a distância de um lugar até o equador. Longitude: é a 
distância de um lugar até o Meridiano de Greenwich.  
 
Exercícios (Copiar e responder no caderno).  
 
1- Com base na leitura do texto assinale as alternativas corretas:  
 
a) A primeira linha que corta a terra ao meio no sentido horizontal 
chama-se:  
 
(   ) Paralelos (    ) Hemisfério (   ) Linha do Equador  
   
b) Os principais paralelos são: 
 
(   ) Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer e Círculo Polar Antártico, 
Trópico de Capricórnio. 
(   ) Planisférios e continentes, hemisfério norte e hemisfério sul. 
(   ) Latitude e Longitude. 
 
 c) O Brasil está situado na: 



 (   ) América do Norte (   ) América do Sul (   ) América Central  
2-  Complete:  
 
a) As linhas imaginárias que circundam a terra são chamadas de 
_____________________ e ___________________________.  
 
b) O principal paralelo é o Círculo ___________________________.  
c) O principal meridiano é o _______________________________  . 
d) ____________________________ é a metade de uma esfera. 
e) Para sabermos onde fica um ponto na superfície terrestre existem os 
pontos __________________ e os ___________________________.  
 


