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ENVIAR PARA: CLASSROOM / WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 18/09 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: DIVERSIDADE AMBIENTAL E AS TRANSFORMAÇÕES NAS PAISAGENS NA EUROPA, ÁSIA E 
OCEANIA – MEIO AMBIENTE. 

HABILIDADE (S): (EF09GE17) EXPLICAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURAIS E A FORMA DE OCUPAÇÃO E USOS DA TERRA 
EM DIFERENTES REGIÕES DA EUROPA, DA ÁSIA E DA OCEANIA. (EF09GE18) IDENTIFICAR E ANALISAR AS CADEIAS INDUSTRIAIS 
E DE INOVAÇÃO E AS CONSEQUÊNCIAS DOS USOS DE RECURSOS NATURAIS DAS DIFERENTES FONTES DE ENERGIA (TAIS COMO 
TERMELÉTRICA, HIDRELÉTRICA, EÓLICA, E NUCLEAR) EM DIFERENTES PAÍSES. (TC) EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: CADERNO E CANETA. 

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ COPIAR AS QUESTÕES NO CADERNO, LER O ENUNCIADO E RESPONDER. 

Questão 1 

 “Solos saudáveis são fundamentais para os suprimentos de alimentos, combustíveis, fibras e até 
medicamentos, disse a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) […]. De 
acordo com a FAO, a América Latina e o Caribe têm as maiores reservas de terras cultiváveis do mundo; 
portanto, o cuidado e a preservação dos seus solos são fundamentais para que a região alcance a meta de 
erradicação da fome”. 

Existem várias técnicas nos sistemas de cultivo que permitem o uso do solo sem afetar a sua conservação, 
EXCETO: 
a) terraceamento 

b) rotação de culturas 

c) adubação orgânica 

d) fertilização química 

Questão 2 

Um dos eventos climáticos naturais que vêm sendo intensificados pelas práticas antrópicas, causando, assim, 
a problemática relacionada ao aquecimento global, é: 

a) a formação das ilhas de calor urbanas. 

b) a inversão térmica e concentração de poluentes. 

c) a manifestação do efeito estufa. 

d) o buraco na camada de ozônio. 

 



QUESTÃO 3 

Desertificação ameaça 2 bilhões, diz ONU 

Relatório divulgado por órgão das Nações Unidas revela riscos de seca no mundo todo. Problema afeta tanto 
a África quanto regiões européias, como a Espanha. 

No Brasil, as regiões brasileiras que mais sofrem com a desertificação são: 

a) Centro-Oeste e Norte 

b) Sudeste e Sul 

c) Nordeste e Sul 

d) Nordeste e Sudeste 

QUESTÃO 4 

O crescimento precipitado das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da 
segunda metade do século XX produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado pelas 
desigualdades e segregação espacial, subemprego e submoradia, violência urbana e graves problemas 
ambientais. 

Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbano-industriais, é correto afirmar que: 

a) os resíduos domésticos e industriais aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de 
transportes, poluição da água e do solo, bem como os conflitos sociais, são grandes desafios das cidades na 
atualidade. 

b) as ações antrópicas, em particular, as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial e urbano, têm 
comprometido a qualidade das águas superficiais, sem, contudo, alcançar os depósitos subterrâneos. 

c) os conflitos sociais existentes no espaço urbano mundial estão associados à ampliação de políticas 
públicas para melhoria de infra-estrutura que provocou o deslocamento de milhões de pessoas do campo 
para a cidade. 

d) a violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda, à livre 
comercialização de armas de fogo e à cultura armamentista existente na maioria dos países europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


