
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA A PROVA TRIMESTRAL 

GEOGRAFIA – 7º ANO – 1º TRIMESTRE – 2012 

PROFESSOR LEANDRO 

Orientações gerais: 

O quadro abaixo contempla todos os conteúdos trabalhados durante as aulas de Geografia do 1º 

trimestre e que serão pedidos na prova trimestral. Importante que você preencha com cuidado e 

honestidade, antes de começar a estudar. 

Marque “sim” se você domina completamente o conteúdo, “não” se não sabe nada do conteúdo e “mais 

ou menos” se compreende algumas coisas, mas não tudo.   

Preencha o quadro e continue seguindo o roteiro abaixo dele: 

    

Conteúdo Sim Não +/- 

Sei explicar a formação do território brasileiro    

Sei localizar o Brasil no mapa    

Sei localizar os estados do Brasil e suas capitais    

Sei localizar os trópicos que passam pelo território brasileiro    

Sei identificar as principais informações do mapa político do Brasil    

Sei explicar a função dos três poderes do Brasil    

Sei comparar o mapa político do Brasil atual com mapas antigos    

Sei identificar as principais informações do mapa físico do Brasil    

Sei caracterizar o relevo do Brasil    

 

Quadro preenchido, lembre-se que, para estudar Geografia é preciso ler e escrever. 

Comece pelos conteúdos que você respondeu que domina e escreva o que sabe sobre eles. Compare o 

registrou com o que está no livro ou no caderno. Complemente suas anotações e reescreva sobre o tema 

com as suas próprias palavras. Grife as palavras que representam as ideias centrais. Faça isso com todos 

os conteúdos. 

Passe para os que respondeu “mais ou menos” e execute o mesmo procedimento. 

A parte mais difícil será aquilo que você ainda não sabe. Procure o conteúdo no livro e no caderno e leia a 

respeito dele. Grife as partes que você considera mais importantes e leia novamente. Tente escrever o 

que já conseguiu aprender e nesse momento você já pode começar a executar os passos anteriores. 

Qualquer dúvida, procure o seu professor. 


