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1. Observe a imagem a seguir. Ela apresenta um sistema de cultivo que provoca uma mudança  
na paisagem. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Cultivo agrícola, Himalaia, 2016. 

Na cordilheira dos Andes, na América do Sul, o profundo conhecimento dos povos originários 
sobre o relevo, o solo e o clima permitiu que se criasse um sistema de agricultura que também é 
encontrado na Ásia. Explique a importância desse sistema para a conservação dos solos. 
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2. Observe a imagem e leia o texto que segue. 

Rogério Alves/TV Senado 

 

Bento Rodrigues (MG), 2015. 

Entenda o acidente de Mariana e suas consequências para o meio ambiente 

[...] o rompimento da barragem do Fundão, localizada na cidade histórica de 

Mariana (MG), foi responsável pelo lançamento no meio ambiente de 34 milhões de 

m³ de lama, resultantes da produção de minério de ferro [...]. 

BRASIL. Entenda o acidente de Mariana e suas consequências para o meio ambiente. 23 dez. 2015, atualizado em 23 dez. 2017. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2015/12/entenda-o-acidente-de-mariana-e-suas-consequencias-

para-o-meio-ambiente>. Acesso em: 3 set. 2018. 

Explique como o lançamento de lama no rio Doce prejudicou os povos que vivem às suas margens. 
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3. Analise e compare as imagens a seguir. 

Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz/Wikipedia/Wikimedia Commons Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Cidade de São Paulo (SP), 2008. Município de São João do Oriente (MG), 2008. 

Compare a cobertura do solo nas duas imagens, indique qual delas está exposta a maior risco de 
alagamentos em caso de chuva forte e justifique sua resposta. 
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4. Observe a imagem e analise as mudanças de paisagem provocadas pela atividade praticada. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Paisagem rural, Tangará da Serra (MT), 2015. 

Com base na imagem e em seus conhecimentos, responda às questões a seguir. 

a) Qual é o tipo de agricultura praticado nessa área? 

 

 

b) Quais são as consequências sociais e ambientais desse tipo de agricultura? 
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5. Analise e compare as imagens a seguir. 

Pxhere/<pxhere.com> Warko/Wikipedia/Wikimedia Commons 

  

Canteiro de horticultura. Compras em supermercado. 

Agora, responda às seguintes questões. 

a) Por que parte da população não produz mais seus alimentos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Como a população, principalmente a urbana, obtém os alimentos de que necessita? 
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6. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rotação de culturas, Polônia, 2008. 

Com base na imagem e em seus conhecimentos, explique como funciona o sistema agrícola 
apresentado na imagem. 
 

 

 

 

 

 

7. Analise a imagem a seguir. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Temperatura em áreas urbanas. 
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Agora, responda às seguintes questões. 

a) Qual é o fenômeno apresentado na imagem? 

 

 

b) Cite as consequências desse fenômeno para a vida nas cidades. 

 

 

 

 

 

 

8. Observe atentamente a imagem que segue. 

Dornicke/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Rio Tietê, São Paulo (SP), 2008. 
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Nessa imagem, a intervenção humana na paisagem é evidenciada pela característica do rio,  
que apresenta: 

a) curso reto, sem as curvas naturais. 

b) nível baixo, em razão do uso industrial das águas. 

c) poluição aparente, em consequência do lançamento de lixo. 

d) formato de lagoa, em virtude da construção de barragem. 

 

9. Analise a imagem a seguir, que representa uma forma de interação entre o ser humano e o 
consumo de água. 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Estação de tratamento de água, Distrito Federal (DF), 2011. 

Com a industrialização e a urbanização, a relação humana com o meio natural se alterou. 
Considerando a observação da imagem e o acesso da população à água no meio urbano-
industrial, é correto afirmar que: 

a) a água distribuída nas cidades é industrializada. 

b) a urbanização impede o ato de buscar água no rio. 

c) a estrutura das cidades não permite a presença de rios. 

d) a água passou a ser um produto depois da industrialização. 
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10. Compare as duas imagens apresentadas a seguir. 

Reprodução/Coleção particular 

 

Rio de Janeiro (RJ), 1889. 

Pixabay/<pixabay.com> 

 

Rio de Janeiro (RJ), 2015. 

Ao comparar as imagens, é possível identificar que, à medida que a população foi crescendo e 
que a expansão urbana na cidade do Rio de Janeiro foi se consolidando, o espaço natural: 

a) diminuiu para dar lugar a diversos edifícios. 

b) aumentou, e as áreas com construções diminuíram.  

c) diminuiu, aumentando a biodiversidade na cidade. 

d) aumentou em virtude da criação de unidades de conservação. 


