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1. Observe as fotos a seguir, de diferentes paisagens.

Erwin Niemand/Shutterstock ESB Professional/Shutterstock Rainer Fuhrmann/Shutterstock

A B C

Se você estivesse nos lugares representados, o que poderia perceber por meio dos sentidos?

Imagem A: ...................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................

Imagem B: ...................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................

Imagem C: ...................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................

2. Leia o texto a seguir com bastante atenção.

As paisagens se transformam
O tempo passa e tudo vai se alterando
Pela mão do homem ou ação da natureza
[...]

Tita Ferrari

Como podemos perceber a mudança nas paisagens? Precisamos utilizar apenas a visão ou existem outras 
formas de saber como a paisagem mudou?
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3. 
Quebradeiras de coco babaçu

Entre a Caatinga e o Cerrado, nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, vivem as mulheres 
quebradeiras de coco babaçu. Elas somam mais de 300 mil mulheres trabalhadoras rurais que vivem em 
função do extrativismo do babaçu, uma das mais importantes palmeiras brasileiras.
[...]
Da árvore do babaçu, as mulheres extraem o seu sustento. Transformam as palhas das folhas em cestos, a 
casca do coco em carvão e a castanha em azeite e sabão. Organizadas, criaram cooperativas para produção 
e comercialização de seus produtos, como farinha, azeite, sabonete e outros derivados do babaçu.

Disponível em: <www.cerratinga.org.br/populacoes/quebradeiras/>. Acesso em: 25 set. 2019.

O babaçu é uma árvore que ocorre naturalmente entre o Piauí e o Pará, e as quebradeiras constituem 
uma comunidade tradicional, assim como os indígenas e os quilombolas.

Com base no texto, responda: Qual característica das atividades desenvolvidas pelas quebradeiras é 
comum em comunidades tradicionais?

4. Observe as imagens a seguir.
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Esta paisagem é predominantemente ___________________________.
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Esta paisagem é predominantemente ___________________________.

Complete as frases abaixo das fotos com uma das duas palavras a seguir:

CULTURAL                  NATURAL
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5. 
Hoje, há 500 mil índios no país, segundo um levantamento da Fundação Nacional do Índio (Funai) de 
2011. Eles formam um conjunto diverso: há os que vivem isolados ou mantendo pouco contato com 
outros povos e os que estão integrados ao restante da população brasileira. Neste segundo grupo, o 
cotidiano não segue um padrão, pois eles vivem realidades diferentes.

Disponível em: <https://www.kaninde.org.br/criancas-indigenas-de-ontem-e-de-hoje/>. Acesso em: 15 out.  2019.

As populações indígenas são comunidades tradicionais. Quais são as características gerais dessas 
comunidades?

6. 

As imagens representam um mesmo local em diferentes épocas. Escreva que mudanças ocorreram com 
o passar do tempo. Por que essas mudanças ocorrem?
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7. 
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Escreva as características desta parte da cidade de Contagem, em Minas Gerais, explicando o que 
predomina na paisagem.

8. Ligue cada ação a sua consequência.

Ajudar na organização da casa. Plantar árvores.

Cuidar dos parques públicos

Colocar fogo em matas e florestas.

Jogar lixo no rio.

Contribui para um 
bom convívio entre 
as pessoas.

Não contribui para 
um bom convívio 
entre as pessoas.
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9. Quando se fala em quilombo, logo se pensa no Quilombo dos Palmares, um local isolado com escravos 
negros fugidos e seu herói Zumbi, o mais conhecido do Brasil. E o que seriam quilombolas? Quilombolas são 
os atuais habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos escravizados, 
que vivem, na sua maioria, da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há 
bastante tempo. 

GASPAR. Lúcia. Quilombolas. Fundação Joaquim Nabuco. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.
php?option=com_content&view=article&id=857:quilombolas&catid=51:letra-q>. Acesso em: 15 out. 2019.

São grupos sociais cuja identidade étnica – ou seja, ancestralidade comum, formas de organização política 
e social, elementos linguísticos, religiosos e culturais – os distingue do restante da sociedade.

Com base no texto, como podemos definir as comunidades quilombolas? O que ocorre com o alimento 
plantado pelos quilombolas que não precisa ser utilizado na alimentação deles?

10. Leia os dois trechos a seguir.

Texto I

Arqueólogos encontram restos mortais que indicam existência de comunidades estáveis na região 
amazônica [...] muito antes do que o imaginado. Primeiras sociedades teriam iniciado processo de 
domesticação de plantas.

Descobertos povoados de 10 mil anos na Amazônia. Deutsche Welle. 24 abr. 2019.  Disponível em: <www.dw.com/pt-br/ 
descobertos-povoados-de-10-mil-anos-na-amaz%C3%B4nia/a-48470298>. Acesso em: 15 out. 2019.

Texto II

Analisando as características hereditárias do cacaueiro, a árvore que dá origem ao cacau, um grupo de 
18 cientistas, de 11 instituições diferentes, descobriram que ela data de 3 600 anos, época em que fez a 
sua primeira aparição na Amazônia.

Cientistas encontram o primeiro registro de cacau. Revista Galileu. 27 out. 2018. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/ 
Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2018/10/cientistas-encontram-o-primeiro-registro-de-cacau.html>. Acesso em: 15 out. 2019.

Se as antigas sociedades descobertas e a domesticação de plantas tivessem ajudado a formar a Floresta 
Amazônica atual, estaríamos falando de uma paisagem natural ou cultural?
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1. Na imagem A, percebe-se principalmente o som da cachoeira.
Na imagem B, percebe-se o barulho de carros, pessoas andando e falando.
Na imagem C, percebe-se principalmente a força do vento.

Nível de dificuldade: Intermediário

2. Podemos perceber a mudança na paisagem ao observar, por exemplo, construções antigas. Elas foram 
construídas para fins diferentes dos fins a que se destinam hoje. Ao conversar com pessoas mais velhas, 
podemos conhecer um pouco mais sobre a transformação das paisagens.

Nível de dificuldade: Intermediário

3. Uma característica comum entre as quebradeiras e as comunidades tradicionais é a utilização de recursos 
nativos para a produção agrária e artesanal.

Nível de dificuldade: Difícil

4. Imagem A: Natural.
Imagem B: Cultural.
Nível de dificuldade: Fácil

5. Comunidades tradicionais são caracterizadas pela maneira como cultivam a terra, criam os animais, se 
alimentam, falam e se vestem. No caso das populações indígenas do Brasil, seus membros diferenciam-se 
da maioria da população. Essas comunidades possuem práticas religiosas e culturais que são transmitidas 
de geração para geração.

Nível de dificuldade: Intermediário

6. Espera-se que o aluno observe que foi removida boa parte da vegetação e foram construídos prédios, 
ruas, casas e prédios. Essas mudanças ocorreram devido ao aumento no número de habitantes e à forma 
como vivemos, que obriga a transformação do ambiente.

Nível de dificuldade: Intermediário

7. Espera-se que o aluno identifique que esta parte da cidade de Contagem possui poucas residências, 
predominando edifícios maiores, grandes avenidas e prédios industriais. É possível resumir a análise 
indicando que os elementos mencionados são culturais.

Nível de dificuldade: Intermediário

8. O aluno deve ligar as seguintes ações a “Não contribui para um bom convívio entre as pessoas”:  Colocar 
fogo em matas e florestas e Jogar lixo no rio. E ligar as seguintes ações a “Contribui para um bom convívio 
entre as pessoas”: Ajudar na organização da casa; Plantar árvores e Cuidar dos parques públicos.
Nível de dificuldade: Fácil

9. São os atuais habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos 
escravizados, que vivem, na sua maioria, da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou 
ocupadas há bastante tempo. O excedente de alimentos geralmente é vendido.

Nível de dificuldade: Intermediário

10. Uma paisagem cultural, pois a ação do homem teve papel fundamental em sua formação.

Nível de dificuldade: Difícil


