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1. Observe as duas paisagens abaixo. 

 

A.  B.  

Acervo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque 

 

Acervo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque 

 

Av. Marginal, município de São Roque, SP, em maio de 

2017, com rio Carambeí ao centro. Após grande volume de 

chuvas, o rio transbordou e destruiu a antiga barreira de 

contenção e parte das vias laterais. 

Rio Carambeí, em São Roque, SP, após o término das obras 

que foram necessárias após o transbordamento. Foto de 

dezembro de 2017. 

 

a) Caracterize as modificações nas paisagens, comparando as imagens A e B. 
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b) No seu espaço de vivência ocorrem modificações como as que você observa nas imagens A e B? 

 

 

 

 

 

 
2. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons
 

 

a) Descreva os dois movimentos da Terra que estão representados na imagem. 

 

 

 

 

 

b) Relacione cada um desses movimentos à ocorrência dos dias, das noites e das estações do 

ano. Como esses movimentos afetam o tempo atmosférico? 
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3. O mapa abaixo é a representação de um trecho do município de Goiânia, no estado de Goiás. 

 

Trecho de Goiânia 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Google maps. Disponível em: <maps.google.com>. Acesso em 6 ago. 2018. 

Sabendo que, no mapa, a distância entre a praça do Violeiro e a Paróquia Jesus de Nazaré é de três 
centímetros, qual é a distância real entre esses dois pontos em quilômetros? 

a) 20 km 

b) 3 km 

c) 4,5 km 

d) 1,5 km 
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4. Observe as imagens abaixo, que mostram a colheita da cana-de-açúcar em diferentes épocas.  

Reprodução/Acervo Biblioteca Britânica, Londres, Inglaterra Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Ilustração de uma colheita de cana-de-açúcar em 

Antígua, colônia inglesa, no século XIX.  

Colheita de cana-de-açúcar em 2014. 

 

a) Compare as imagens e explique a principal mudança, em termos de evolução tecnológica, no 

modo como é feita a colheita. 

 

 

 

 

b) Quais mudanças o desenvolvimento tecnológico causou no modo de produção, na sociedade 

e na natureza? 
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5. As fotografias abaixo retratam o município de Fortaleza, no estado do Ceará, em momentos 
diferentes. A primeira foi tirada em 1936 e a segunda em 2014. Observe-as. 

Wikipedia/Wikimedia Commons Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Vista aérea de Fortaleza (CE), 1936. Vista aérea de Fortaleza (CE), 2014. 

a) Compare as duas paisagens representadas nas imagens e aponte as principais diferenças 

observadas. 

 

 

 

 

b) No seu lugar de vivência ocorreram mudanças nas paisagens que se parecem com as 

mostradas nas imagens. Explique. 
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6. Observe a imagem a seguir, que retrata o templo religioso da civilização maia em Palenque, no 
México. Essa civilização se desenvolveu entre os séculos X a.C. e XVI d.C., quando os últimos 
representantes foram dizimados por colonizadores espanhóis. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Conhecido como Templo das Inscrições, esse local, assim como diversas 

construções da rica arquitetura maia, é bastante visitado por 

turistas de todo o mundo. Foto de 2015. 

Explique o tipo de modificação que o povo maia promoveu na paisagem e o objetivo dessa 
transformação.  
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7. Leia o relato abaixo. 

 

Dias depois, ao sobrevoar a floresta, teríamos uma dimensão ainda maior do 

estrago na mata. Do alto, a Floresta Nacional (Flona) – com uma área equivalente a 

527 mil campos de futebol – [se tornou] uma ilha de vegetação em um mar de soja e 

gado, que avança sobre a selva ano após ano. [...] Na média, os últimos 40 anos tiveram 

duas mil árvores derrubadas por minuto na Amazônia. 

FRÓIS, Camila. Amazônia extrema: seca, queimadas e desmatamento já impactam vida de ribeirinhos do rio Tapajós, que não 

conseguem mais prever tempo de plantio e colheita na mata. InfoAmazonia, fev. 2016. Disponível em: 

<https://amazoniaextrema.webflow.io/>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

Identifique as atividades econômicas que provocaram mudanças nas paisagens desse trecho da 
Floresta Amazônica, de acordo com o texto. 

 

 

 

 

 

8. A imagem abaixo retrata uma paisagem que foi modificada. 

Pxhere/<pxhere.com> 

 

Plantação de feijão. Foto de 2006. 

  

https://bit.ly/21S7RC7
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Após essa modificação, ela se tornou uma:  

a) paisagem cultural, pois sofreu a interferência humana. 

b) paisagem natural, pois apresenta elementos naturais. 

c) paisagem natural protegida, pois está em uma área de conservação da natureza. 

d) paisagem urbana, em razão dos elementos que a compõem. 

 

9. Leia o texto a seguir, que trata de um fenômeno que ocorre na cidade de Norilsk, na Rússia. 

 

Norilsk é um dos poucos lugares do mundo onde uma pessoa pode perguntar 

se é de dia ou de noite sem ter medo de que alguém ache que ela está maluca. Três 

meses por ano, de novembro a fevereiro, o Sol não nasce em Norilsk e somente a 

aurora boreal rompe a escuridão da longa noite. Em troca, de maio a junho o Sol não 

desaparece do horizonte e é sempre dia. 

BAS, M. Conheça região do mundo que fica até três meses sem ver o sol. Disponível em: <https://www.terra.com.br/vida-e-

estilo/turismo/internacional/conheca-regiao-do-mundo-que-fica-ate-tres-meses-sem-ver-o-

sol,516a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

O fenômeno descrito no texto acontece em virtude do movimento que a Terra executa em torno: 

a) da estrela Sol, com eixo inclinado. 

b) de seu próprio eixo. 

c) do planeta Marte. 

d) do satélite Lua. 

  

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional/conheca-regiao-do-mundo-que-fica-ate-tres-meses-sem-ver-o-sol,516a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional/conheca-regiao-do-mundo-que-fica-ate-tres-meses-sem-ver-o-sol,516a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional/conheca-regiao-do-mundo-que-fica-ate-tres-meses-sem-ver-o-sol,516a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
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10. O mapa a seguir representa uma área da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Observe-o: 
 

Trecho de Brasília 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em Google maps. Disponível em: <maps.google.com>. Acesso em 6 ago. 2018. 

 

No mapa, a distância entre a Catedral Metropolitana e a Praça dos Três Poderes é de 4 cm. Calcule 
a distância real, em quilômetros, que existe entre esses locais, sabendo que o mapa foi construído 
na escala numérica de 1:50 000. 

 

R:  


