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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 

RELEVO 

O conjunto das diferentes formas de paisagem natural da superfície terrestre chama-

se relevo. 

As principais formas de relevo são:planície, planalto, montanha, monte, morro, 

serra, vale  e ilha. 

 

Planície: É um terreno plano e mais ou menos baixo e plano. 

Planalto: É um terreno plano e mais elevado. 

Montanha: É uma grande elevação de terra. 

Monte: É uma elevação de terra menor que a montanha. 

Morro ou Colina: É uma pequena elevação de terra menor do que o monte e a 

montanha. 

Serra:É um conjunto de montanhas. 

Vale: É a região mais baixa situada entre montanhas. 

Ilha: É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. 

 

Agora consulte o texto “RELEVO” e responda as questões abaixo: 

1.O que é relevo?     

a.(   ) Relevo é o conjunto das diferentes formas de paisagem natural da superfície 

terrestre. 

b.(   ) É um conjunto de montanhas. 

c.(   ) É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. 

d.(   ) É a região mais baixa situada entre montanhas. 

 

2.Quais são as principais formas de relevo?      

a.(   ) As principais formas de relevo são somente: planície, planalto, montanha,  

porque monte, morro , serra, vale  e  ilha são formas secundárias. 

b.(   ) As principais formas de relevo são:planície, planalto, montanha, monte, morro, 

serra, vale  e ilha. 
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c.(   ) As principais formas de relevo são somente: montanha, monte, morro, porque 

planície, planalto, serra, vale e ilha são formas secundárias. 

d.(   ) As principais formas de relevo são somente: serra, vale  e ilha as demais 

formas são secundárias. 

 

3.Dê o nome correto:   

a.Pequena elevação de terra:___________________ 

b.Terreno plano e mais elevado: ___________________ 

c.Terreno mais ou menos baixo e plano: ___________________ 

d.Grande elevação de terra: ___________________ 

e.Região mais baixa entre montanhas: ___________________ 

f.Conjunto de montanhas: ___________________ 

g.Elevação de terra menor que a montanha: ___________________ 

h.Pequena elevação de terra menor que o monte e a montanha._________________ 

i.Porção de terra cercada de água: ___________________ 

  

4.A sua cidade apresenta qual tipo de relevo?   

____________________________________________________________________ 

 

5.Observe a imagem e identifique as formas de relevo: planalto, montanha, morro, 

planície e vale. 

 

 


