
 
 

 

 

1 2 Geografia 3º 

 Leia trechos do poema "ABC do Nordeste Flagelado", escrito por Patativa do 

Assaré. 

Ai, como é difícil viver 

nos estados do Nordeste 

quando o nosso Pai Celeste 

não manda a nuvem chover. 

É bem triste ver gente 

acabar o mês de janeiro 

depois terminar fevereiro 

e março também passam, 

sem o inverno começar 

no nordeste brasileiro. 

[...] 

com a seca vem a peste 

e a vida fica sem graça. 

Quanto mais dia se passa 

mais a dor se multiplica; 

uma mata que já era rica, 

de tristeza geme e chora. 

[...] 

– Veja, leitor, quanto é dura 

a seca no meu Sertão. 

  

ASSARÉ, Patativa. "ABC do Nordeste Flagelado". Ptatativa do Assaré. Coleção 

Nordestina nº 9.  Fortaleza / CE: Edições UFC, 2002.   

 

Marque um X na alternativa correta.   

1.  Qual fenômeno da natureza está sendo apresentado no poema?  

(   ) Enchente 
(   ) Terremoto 
(   ) Seca 
 
2.  Qual ação da natureza o autor espera que chegue para reduzir o problema da seca?   

(   ) Ventos  
(   ) Chuvas  
(   ) Neve 
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3. Observe as imagens a seguir e numere as alternativas de acordo com as ações 
sofridas por cada uma.   

 

 

1 

 

2 

Parque Nacional da Serra da Capivara, no 

Piauí. 
Túnel Santa Luzia, em São Paulo. 

 
(    ) Atividades humanas provocam ações rápidas no relevo. 
(    ) Agentes da natureza, como o vento, a água das chuvas, os rios, modificam o  
  relevo. 

 Observe a gravura, que mostra a ação de um terremoto. Depois, responda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Essa paisagem foi transformada pela ação do homem ou da natureza?  
 ______________________________________________________________________ 

 
5. A paisagem foi modificada de forma lenta ou rápida?  
 ______________________________________________________________________ 

 
6. O que aconteceu com a maior parte dos elementos culturais dessa paisagem?  
 ______________________________________________________________________ 

 
7. É possível prever quando esse fenômeno da natureza vai acontecer?  
 ______________________________________________________________________ 
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8. Coloque (V) se a frase for verdadeira e (F) se a frase for falsa sobre as modificações 
nas paisagens. 

 
(    ) Assim como os ventos, as águas do mar, dos rios e das chuvas também provocam  
  diferentes transformações na paisagem.  
(    ) As transformações que ocorrem nas paisagens são causadas somente pela natureza. 
(    ) As erupções vulcânicas e os terremotos podem alterar rapidamente a paisagem.  
(    ) As paisagens são transformadas constantemente.  

 
9. Observe a imagem a seguir e escreva qual ação da natureza pode promover o 

deslizamento de terra. 

 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 Esse fenômeno atinge quais áreas? Circule a resposta correta. 

 

PLANAS               MONTANHOSAS           INCLINADAS 

 


