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3º Geografia 1 4 

 As paisagens são dinâmicas e as transformações que os homens realizam estão relacionadas 
às suas necessidades. 

  

  Observe as imagens: 
Largo da Carioca – Rio de Janeiro 

 
 

http://www.sicnet.com.br/luis/rj/-13h-24/3/2020 
 

1. As imagens apresentam o Largo da Carioca no passado e no presente. Existem muitas 
diferenças entre elas. Por que essas mudanças ocorreram?      p.138 

 ____________________________________________________________________________ 

 
2. As transformações que você observou foram feitas pela ação da natureza ou pela ação do 

homem?             p.138 
 ____________________________________________________________________________ 

 
3. Qual principal motivo fez com que essa paisagem fosse modificada?    p.138 
 ____________________________________________________________________________ 

 
4. Escreva um elemento presente na paisagem e que deixou de existir com as transformações.  

              p. 138 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
5. Por que algumas construções antigas são consideradas importantes?    p. 140 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
6. Algumas construções, monumentos, até obras de arte, festas e danças populares podem se 

tornar Patrimônio Cultural. O que chamamos de Patrimônio Cultural?    p. 142 
 ____________________________________________________________________________ 
 

 Leia o texto e responda às perguntas a seguir. 
 

Texto 
O Museu Imperial de Petrópolis 

 

 O palácio de verão de D. Pedro II, hoje Museu Imperial, foi a residência predileta do 
imperador, o local onde ele passou os melhores momentos de sua vida. Sua construção, iniciada 
em 1845 por determinação do monarca e as expensas de sua dotação pessoal, deu origem à 
cidade de Petrópolis. 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 4   -   DISCIPLINA: GEOGRAFIA   -   TURMA: 3º ANO 

 
Em 1822, Dom Pedro I viajando em direção a Vila Rica, Minas Gerais, para buscar apoio ao 

movimento da Independência do Brasil, encantou-se com a Mata Atlântica e o clima ameno da 
região serrana. Hospedou-se na Fazenda do Padre Correia e chegou a fazer uma oferta para 
comprá-la. 

Diante da recusa da proprietária, Dom Pedro comprou a Fazenda do Córrego Seco, em 1830, 
por 20 contos de réis, pensando em transformá-la um dia no Palácio da Concórdia. 

A crise política sucessória em Portugal e a insatisfação interna foram determinantes para o seu 
regresso à terra natal, onde ele viria a morrer sem voltar ao Brasil. 

A Fazenda do Córrego Seco foi deixada como herança para seu filho, Dom Pedro II, que nela 
construiria sua residência favorita de verão. A mando de D. Pedro, foi construído o belo prédio 
neoclássico, onde funciona atualmente o Museu Imperial, teve início em 1845 e foi concluída em 
1862. Para dar início à construção, Pedro II assinou um decreto em 16 de março de 1843, criando 
Petrópolis. 

 
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/museu-imperial-de-petropolis/-22:11h-24/3/2020-adapado 

 

7. O texto fala sobre o Museu Imperial de Petrópolis. Essa construção pode ser considerada um 
Patrimônio Cultural? Justifique sua resposta. 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
8. O Museu Imperial de Petrópolis foi construído para ser museu ou já teve outra função? 

Justifique sua resposta. 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

   
9. Qual a importância dessa construção para a cidade de Petrópolis? 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
10. Observe a imagem do Museu Imperial de Petrópolis: 
 

 
 

 Escreva uma legenda para essa imagem.         p.145 
 ____________________________________________________________________________ 

 


