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1) Leia o texto e responda: 
  

 O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado 

dos humanos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A poluição 

é um problema real que atinge o ar, a água e o solo, tornando-se cada vez mais acentuada 

graças às nossas atitudes. 

 

[...] Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/poluicao-ar.html.  

Acesso em: 11 de Maio de 2019 (fragmento). 
 

 

→ Em sua opinião, quais as consequências que os problemas retratados no texto acima 

trazem para as pessoas e a natureza? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Há milhares de anos o homem vem modificando a natureza, passo a passo, através de 

agressões. Dê 3 exemplos das modificações sofridas nas paisagens.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Leia atentamente as frases abaixo e assinale as afirmações corretas.  

 

(    ) As características das paisagens revelam como a sociedade se relaciona com a natureza em 

cada lugar e a cada momento. 

(    ) As paisagens nunca são transformadas para gerar riquezas.  

(    )  A busca por alimentos e abrigo sempre motivou o ser humano a modificar as paisagens.  
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4) Observe a tirinha e responda: 

 

 

a) Qual o problema destacado na tirinha acima? 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) O que pode ocasionar o consumismo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5) Observe e leia com muita atenção a seguinte afirmação. 

 

 → Os recursos naturais têm uma grande importância na vida dos seres humanos. Sem 

este recurso, seria impossível a existência do HOMEM na Terra. 

 

Agora é com você! 
 

a) Quais são esses recursos naturais? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Com suas palavras, fale um pouco sobre a exploração de recursos naturais, quando esta é 

excessiva, quais são os danos ocasionados a vegetação, aos animais e seres humanos?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Na busca pela minimização dos danos causados ao meio ambiente pelo excesso de lixo 

produzido e pela exploração exagerada dos recursos naturais, surgiram algumas 

alternativas importantes de ação preventiva, como a redução, a reutilização e a reciclagem. 

Estas ações, chamadas de “a política dos 3 Rs”, visam reduzir a geração de resíduos e 
transformar alguns resíduos em um novo produto. Dê exemplos de como podemos: 

 

Reduzir:  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Reutilizar:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Reciclar:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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7) Observe a imagem: 

 

Compare as paisagens de um mesmo lugar em dois momentos. Em sua opinião quais as 

principais transformações ocorridas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8) Leia e responda à pergunta a seguir. 

 
  

 “Existem comunidades que exploram recursos naturais de modo não excessivo, 

promovendo poucas alterações no lugar onde vivem. A população indígena, por exemplo, tem 

modos de vida em harmonia com o meio ambiente”. 
 

 

Na sua opinião, o que você acredita que pode ser feito para vivermos também em 

harmonia com o meio ambiente? Quais condutas devemos ter? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Torre do Castelo e a mudança através dos anos. (Foto: Gilberto de Biasi/Rogério Capela). 
 


