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Avaliação de Geografia 

 
Uma paisagem diferente 
(Inverno/2012) 

 
Olho e vejo o mar de nuvens 
Brancas e resplandecentes  
O sol majestoso a brilhar 
Uma paisagem diferente. 
 
Longe bem longe sem fim 
Pontos pequenos a avistar 
Manhã muito maravilhosa 
Paisagens douradas no ar 
 
A Terra verde e marrom   
Um horizonte inspirador 
Como pode alguém não crer 
Que existe um Criador? 
 
Paisagem branca emocionante 
Tal como campo a ser ceifado 
Horizonte sem montanhas 
Como o mar com ondas quebradas 
 
Não vejo os lindos montes 
Sobre as nuvens vou passeando 
Como uma música maravilhosa  
Mas as lágrimas vou disfarçando 
 
(Adaptação do poema de Christiano Nunes) 
 

1) O poema fala de uma paisagem natural ou modificada? Copie uma estrofe para comprovar 
sua resposta. (0,8) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nota 
 

Valor:8,0 
8,0 



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Observando as paisagens de Florianópolis, responda: 

a) Qual paisagem apresenta o menor número de transformações humanas? Por quê? (0,4) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Comparando as paisagens 1 e 3, qual elemento da paisagem foi mais atingido pelas 

transformações? (0,4) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Cada uma das paisagens destacadas, no exercício anterior, retrata uma época. Assim como 

as paisagens, a sociedade também sofre transformações ao longo do tempo.  

     

 

Início do século XIX Década de 1930 

1 2 

3 



  

       Assinale com um X as transformações que provavelmente esse ambiente sofreu ao ser 

modificado pela ação humana. (0,8) 

a) (   ) desmatamento 

b) (   ) poluição do ar 

c) (   ) propagação de doenças 

d) (   ) poluição das águas 

 

      O meio ambiente é tudo o que nos cerca. O meio ambiente é natural, como as plantas, a 

terra, o ar, a água, mas também é transformado pelo homem com a construção de residências 

e estradas. 

 

4) Que podemos encontrar no ambiente natural? (0,8) 

a) (    ) plantas, terra, ar, água.  

b) (    ) prédios, residências, fábricas. 

c) (    ) sítios, fazendas, lojas. 

d) (    ) comércios, ruas, avenidas. 

      

      Para conhecermos melhor o ambiente devemos observar tudo ao nosso redor. A paisagem 

natural ou modificada pelo homem é muito importante. 

 

5) Defina paisagem. (0,4) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) A paisagem pode ser constituída por uma grande variedade de elementos. 

a) Que elementos você observa na pintura? (0,4) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

b) Quais os elementos naturais presentes na pintura? (0,4) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

                                                                                                                    Tarsila do Amaral 



 

c) Quais foram construídos pelo seres humanos? (0,4) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

7) A maior e a menor intensidade de raios solares alteram a temperatura do ar e também as 

paisagens dos lugares.  

     Explique. (0,8) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

   Para fabricar materiais como tijolos e cimento, é preciso utilizar matérias-primas encontradas 

na natureza, que são chamadas de recursos naturais. 

 

8) Que são recursos naturais? (0,8) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

    A madeira é utilizada nas construções e é a matéria-prima de diversos produtos feitos nas 

indústrias.  

 

9) Como podemos diminuir o desmatamento causado pela utilização da madeira? (0,8) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

    

A água é usada para irrigar as plantas, no uso doméstico, nas indústrias e também para gerar 

energia elétrica em usinas hidrelétricas. 

 

10) Como podemos usar a energia elétrica no nosso dia a dia? Dê exemplos. (0,8) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


