
 
 

 

 

1 2 Geografia 2º 

1. Observe as duas imagens a seguir, de uma rua importante em Poços de Caldas, 

Minas Gerais. A primeira foto foi tirada em 1904 e a segunda em 2017. 

 

 
 

a) Escreva três mudanças que ocorreram nessa rua ao longo do tempo. 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Identifique uma construção existente na foto de 1904 e que permaneça até hoje. 
_____________________________________________________________________ 

 
2. As imagens a seguir mostram uma mesma rua no município de Colombo, no Paraná, 

em dois momentos diferentes. Assinale V para afirmativas verdadeiras e F para falsas. 
 

 
 
( ) A calçada da foto à esquerda é mais acessível para as pessoas que precisam  
   transitar nela do que a foto à direita. 
( ) Uma calçada da foto à direita apresenta elementos de acessibilidade, como  
   rampas para subir na calçada e no piso mais nivelado. 
( ) A calçada da foto à esquerda favorece os deficientes visuais, pois pode ajudar a  
   guiá-los. 
( ) A calçada da foto à direita é mais indicada para deficientes visuais, pois tem  
   menos obstáculos. 
 

As imagens a seguir mostram as transformações ocorridas em uma mesma paisagem. 

 

1ª 2ª 
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3. Numere os quadros de 1 a 3, observando os elementos culturais que foram 

introduzidos na paisagem. 

 

   
 

   (     )          (     )       (     ) 
 

4. Escreva uma necessidade que leva o homem a fazer alterações nas paisagens. 

_____________________________________________________________________ 

  
 

A Praça dos Mártires, onde as pessoas gostam de passear, é uma das mais antigas 
e belas praças da cidade de Fortaleza, no Ceará. Esse local ficou conhecido como 
Passeio Público. Veja as imagens a seguir e responda às perguntas. 
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Fonte: http://cearastate.blogspot.com/2011/10/pontos-turisticos-de-fortaleza_8937.html Acesso em: 02 de out. 2018 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/92042386112909921/?lp=true Acesso em 02 de out. 2018     

 
5. Por que a Praça dos Mártires ficou popularmente conhecida como Passeio Público? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Compare as duas imagens da Praça dos Mártires. É possível perceber alguma 

diferença entre elas? Explique sua resposta com base em elementos das imagens. 

_____________________________________________________________________ 

 

7. É possível perceber alguma semelhança entre elas? Cite uma. 

_____________________________________________________________________ 
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8. Observe as imagens a seguir e identifique os problemas retratados em cada rua:  

 
 

• Imagem 1: ________________________________________________________  

• Imagem 2: ________________________________________________________ 

 

9. Quem pode resolver os problemas das ruas como falta de calçamento ou limpeza? 
_____________________________________________________________________ 

 

10. É possível observar se existem iniciativas que garantem a acessibilidade em sua rua? 

_____________________________________________________________________ 

 

 


