
 

 
Fonte: Milton Nascimento e Márcio Borges. CD Amigo, Wagner Music. 1995. 

 

1. A canção diz que a Terra oferece seus tesouros aos homens. Quais são esses tesouros? 
 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

2. O que os autores da canção quiseram dizer no trecho “Mas ninguém dá o teu valor...”? 
 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

3. Nos versos são citados alguns recursos naturais. De acordo com o que você estudou, 
complete o quadro com a definição de RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS e NÃO 
RENOVÁVEIS. 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS RECURSOS NATURAIS NÃO RENOVÁVEIS 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



 
Para viver, necessitamos dos recursos naturais, que estão na base de tudo o que 

consumimos e utilizamos. Por isso, é fundamental pensarmos no uso desses recursos a fim de 

suprir necessidades hoje e também no futuro. Isso é o que chamamos de DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. 

4. De acordo com o assunto, leia o texto abaixo e responda às questões com frases completas 

e elaboradas. 
 

A sustentabilidade 

Sempre que ouvimos por aí a palavra sustentabilidade, vemos o seu nome associado a 

uma maior conscientização sobre as diferentes formas de preservar o meio ambiente, não é 

mesmo? Mas o que será que significa, exatamente, essa expressão? Para que ela serve? 

Sustentabilidade é a ideia de utilizar a natureza para atender as necessidades da 

sociedade sem comprometer as gerações futuras, de modo que elas também possam 

utilizar os meios naturais. Assim sendo, temos que preservar o meio ambiente para garantir 

sua existência para as próximas gerações a fim de que elas façam o mesmo. Portanto, 

seriam exemplos de ações sustentáveis: deter o desmatamento, plantar novas árvores ou 

reflorestar áreas desmatadas, conservar os rios e demais cursos d'água, adotar medidas 

para diminuir a necessidade de novos recursos naturais (tais como a diminuição do 

consumo e a reciclagem), não poluir o ar, entre outras incontáveis medidas. 
Fonte: http://escolakids.uol.com.br/sustentabilidade.htm 

 

 
a) Explique a afirmação a seguir:  

“Sustentabilidade é a ideia de utilizar a natureza para atender as necessidades da 
sociedade sem comprometer as gerações futuras...”. 

 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
b) Sublinhe, com lápis vermelho, no texto, duas ações que ajudam a preservar os recursos 
naturais.  
 
c) Consumo consciente é uma ação sustentável?  

(    ) Sim.                                        (     ) Não. 

Justifique sua resposta. 
 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://escolakids.uol.com.br/desmatamento-no-brasil.htm
http://escolakids.uol.com.br/sustentabilidade.htm


 

5. Observando as imagens a seguir e considerando o conceito de ESPAÇO GEOGRÁFICO, 
responda: Os seres humanos estão se relacionando com a natureza de maneira positiva ou 
negativa? Justifique sua resposta. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 


