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3º Geografia 1 3 

As mudanças que ocorrem nas paisagens com o passar do tempo, contam a história de um 
lugar. Observe as imagens a seguir. (p. 122) 

 

                          
Teatro Municipal de São Paulo (SP), 1920.                                           Teatro Municipal de São Paulo (SP), 2006. 

                                                                                   

1. As imagens mostram o Teatro Municipal de São Paulo em duas épocas diferentes. Escreva 
contando as mudanças que você observou nessa paisagem.                                                                
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
2. Por que os seres humanos transformam a paisagem?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

3. Leia as frases e complete o texto, usando as palavras do quadro a seguir. (pp. 122 e 128) 
 

 
 
 

O conjunto de todos os elementos que percebemos no espaço se chama ___________________. 

 

Esses elementos podem ser ___________________ ou ______________________. 

 

Elemento natural é aquele formado pela natureza. Pode ser, por exemplo, um 
________________, a vegetação original de um local, o solo, uma ________________ ou o mar. 

 

Elemento cultural é todo aquele criado pelo ______________________. Exemplos: casa, prédio, 
rua, ______________, ponte, _________________ e vegetação cultivada. 

 

fábrica – paisagem – culturais – rio – ser humano – naturais – estrada – montanha 
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 Observe a foto a seguir e responda às questões. (p. 122)  
 

 
Ponte Rio-Niterói, construída no estado do Rio de Janeiro. 

 
4.  Qual é o principal elemento natural dessa paisagem? 

__________________________________________________________________________ 
 

5.  Que transformação essa paisagem sofreu? Com qual objetivo? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

6. Assinale com um X a resposta correta. Essa transformação foi feita pelo(a):  

(   ) ser humano.  

(   ) natureza. 

 
7. A maioria dos municípios pode ser dividida em duas zonas, chamadas de Zona Rural e 

Zona Urbana. Explique quais são as principais diferenças entre essas duas zonas. (p.128) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Observe a paisagem a seguir, retratada pela pintora Tarsila do Amaral. (pp. 129 e 132) 

 
 

8. A paisagem acima pertence a uma zona rural ou urbana? Justifique. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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 9. Observe a paisagem e identifique nela elemento:  

Natural - __________________________________________________________________ 

Cultural - __________________________________________________________________ 

 

10. Quais ações do homem podem contribuir para o deslizamento de terra? Assinale com um X essas 
açoes. (p. 127) 

(    ) Retirada da vegetação. 

(    ) Chuvas intensas. 

(    ) Corte do morro. 

(    ) Construção de viaduto e estrada. 

(    ) Alteração de um trajeto de um rio. 


