
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço.(Não precisa copiar o texto.) 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

CLASSIFICADOS POÉTICOS 

 

Menino que mora num planeta  

azul feito a cauda de um cometa 

quer se corresponder com alguém  

de outra galáxia.                              

Neste planeta onde o menino mora 

as coisas não vão tão bem assim: 

o azul está ficando desbotado 

e os homens brincam de guerra. 

É só apertar um botão 

que o planeta Terra vai pelos ares... 

Então o menino procura com urgência 

alguém de outra galáxia  

para trocarem selos, figurinhas e esperanças. 

 
Roseana Murray. Classificados poéticos. São Paulo. Companhia editorial nacional. 
 

1) Pesquise no dicionário o significado das palavras em destaque no texto. 

 
Planeta: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 
Cometa: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Galáxia: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) O primeiro e o segundo versos falam de um planeta azul. 
 

a) Qual planeta do Sistema Solar é conhecido como planeta azul? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

b) Por que é chamado dessa forma? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

c) Que outro verso do poema confirma sua resposta ao item a? Transcreva-o. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
3) Rotação e translação são os dois principais e mais conhecidos movimentos 

realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de 

fenômenos que se manifestam interferindo no clima, no relevo e até na duração dos 

dias e das noites. Explique, com suas palavras, cada um desses movimentos. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4)  Você deve ter reparado que no globo terrestre aparecem linhas cortando o planeta 

em diferentes direções. Essas linhas, conhecidas como linhas imaginárias, são os 

paralelos e meridianos. O paralelo principal, a linha do Equador, divide a terra em 

duas partes iguais: Hemisfério Norte e Hemisfério Sul.  



 

 Em relação à linha do Equador, em qual hemisfério a maior parte do nosso país está 

localizado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) O conjunto de formas encontradas na superfície irregular do planeta é conhecido 
como relevo. Observe a imagem referente ao relevo brasileiro.  

 

 
 

a) Complete: 
 

O relevo brasileiro é caracterizado pelas _____________ e _____________altitudes. 
 

b) Converse como seus pais ou responsáveis e discutam, quais características do 
relevo, vocês conseguem identificar nas proximidades de sua casa?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Estamos com saudade do seu sorriso!! 


