
 
 
 

1. CONTEÚDO 
 

- Questões ambientais – Capítulo 8. 
 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

- Leitura e revisão das atividades trabalhadas em sala de aula; 
- Estudar todos os dias, rever as tarefas e trabalhos não realizados, organizar suas dúvidas e esclarecê-las com 
seu professor; 
- Elaborar um resumo com as principais ideias abordadas sobre os conteúdos acima citados; 
- Anotar as dúvidas para trazer para as aulas de revisão; 
- Assistir as aulas oferecidas no período da recuperação intensiva. 

 

 
3. FORMA DE AVALIAÇÃO:  

 

- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá o valor 
máximo de 2,0. A lista deverá ser realizada e entregue no dia da prova de REC para o aplicador; 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Favorecer ao aluno nova oportunidade para superar as dificuldades apresentadas e diagnosticadas 
durante o 
trimestre e propiciar a possibilidade de reaprender os conteúdos essenciais por meio de novas intervenções 

pedagógicas     
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*A lista de exercício deverá ser entregue no dia da prova de recuperação. 

 
1.   Leia a notícia a seguir: 
 
“Os municípios de Tianguá e Ibiapina, região da “Serra” da Ibiapaba, alcançaram na semana passada, o Índice de 
Sustentabilidade Ambiental que faz parte do Programa Selo Verde 2010. Os municípios responderam a três 
questionários, sendo eles de Gestão Ambiental, Mobilização Ambiental e Desempenho Ambiental”. 
 
A sustentabilidade ambiental: 
 
1. é a expressão empregada para definir encostas de serras que não estão sendo submetidas a intensos processos 

erosivos lineares. 
2. é o termo utilizado para definir atividades e ações dos seres humanos que visam suprir as necessidades atuais 

desses seres, sem comprometer o futuro das próximas gerações. 
3. é um tema que se encontra diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio 

ambiente, utilizando recursos naturais de maneira inteligente para que esses se mantenham no futuro. 
4. consiste na exploração dos recursos vegetais de matas de maneira controlada, garantindo o replantio sempre que 

necessário. 
 
Está(ão) correta(s) apenas:  
a) 2    
b) 3    
c) 1 e 3    
d) 2 e 4    
e) 2, 3 e 4    
   
2.   Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre questões ambientais ao longo da história.  
01) As relações entre o homem e a natureza foram modificadas radicalmente com o advento do processo de 

industrialização, iniciado na Inglaterra no século XVIII. A sociedade industrial passou a exercer pressão cada vez 
maior sobre os recursos do planeta.    

02) O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) sustenta que o aquecimento global deriva das 
ações humanas. Alguns pesquisadores asseveram que períodos de resfriamento e de aquecimento resultam do 
ciclo natural do clima planetário. Um terceiro grupo afirma que o aquecimento resulta do ciclo natural do clima 
planetário, mas está sendo potencializado pelas ações humanas.    

04) Inversão térmica é o termo utilizado para designar um fenômeno associado às mudanças climáticas no planeta. 
Pode ser identificado quando o clima de países tropicais passa a apresentar características semelhantes às 
encontradas em países de clima temperado e vice-versa.    

08) Uma das consequências mais comuns do processo de urbanização e crescimento das cidades é a formação das 
chamadas ilhas de calor. A construção de prédios, de arranha-céus, contribui para a elevação da temperatura.    

16) Chuvas ácidas são o resultado da precipitação de gotas de água carregadas de ácidos provenientes dos 
meteoros que se aproximam da Terra e dos meteoritos que a atingem.    

   
3.   As discussões em torno do Desenvolvimento Sustentável foram as tônicas nos eventos Rio 92 e Rio+20. Todavia, 
o estabelecimento de agendas sustentáveis em parte dos países e regiões do mundo ainda é muito complicado. 
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a) Indique DUAS condições geopolíticas ocorridas no planeta, entre 1990 e 2012, que afetaram o controle da 

poluição ambiental na atualidade. 
b) Explique a charge acima com base em DUAS causas de aceleração do Efeito Estufa no planeta.  
   
4.   O Brasil está entre os países que mais emitem gases responsáveis pelo efeito estufa. Entretanto, o documento 
denominado Índice de Desenvolvimento Sustentável, publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), nesse ano de 2010, mostra que nos países ditos ‘desenvolvidos’ a produção de energia é a principal 
fonte de emissão de gases de efeito estufa e que no Brasil, em 2005, por exemplo, a produção de energia ocupou o 
terceiro lugar na emissão desses gases. Explique por que existe essa disparidade entre o Brasil e os países 
desenvolvidos, e cite quais são, no Brasil, as principais atividades responsáveis pelo lançamento de gases do efeito 
estufa.  
   
5.    

 

a) Explique as causas do fenômeno representado anteriormente. 

b) Analise as diferenças entre os Hemisférios Norte e Sul. 

c) Avalie a incidência da chuva ácida na América Latina.  

   
6.   Nos grandes centros urbanos tem se observado um fenômeno climático denominado "Ilha de calor". O que causa 

isto?  

   
7.    



 
 

A capital paulista bateu um novo recorde de frio nessa segunda-feira (13), com temperatura mínima oficial de 3,5 C,  

registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, na estação do Mirante de Santana, zona norte da cidade. A forte 
massa de ar polar que atua no Estado de São Paulo tem provocado muito frio durante as madrugadas. Por causa do 
resfriamento, diversos bairros estão amanhecendo com nevoeiro e há previsão de ocorrência do fenômeno da 
inversão térmica. 

 
Adaptado de: Climatempo.com.br/noticia/2016/06/13.  

 
 
A partir do texto, 
 
a) relacione o fenômeno El Niño com as temperaturas registradas nas regiões Sul e Sudeste no mês de junho deste 

ano; 
b) apresente duas consequências dessas condições climáticas sobre as atividades econômicas; 
c) indique como a inversão térmica prejudica a saúde e o bem-estar da população paulistana.   
   
8.   Embora possa provocar grandes catástrofes naturais, como as ocorridas no estado do Rio de Janeiro, 
principalmente em Nova Friburgo, no início do ano de 2011, os deslizamentos são fenômenos naturais que fazem 
parte da dinâmica externa da crosta terrestre. Nesse caso específico, a geomorfologia da área e o clima local foram 
lembrados como os principais responsáveis pelo fenômeno. 
 
Cite um fator climático e um elemento do clima e explique como eles influenciam a ocorrência dos referidos 
deslizamentos.  
   
9.   Deslizamento sobre o túnel Rebouças 
 
A liberação do túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, interditado desde a noite desta terça-feira (23), pode demorar uma 
semana. Grandes volumes de terra - num total de cerca de 6000 toneladas - deslizaram no local, segundo a 
Secretaria Municipal de Obras. 
 



 
 
Com base na notícia acima, apresente duas causas para a ocorrência de deslizamentos de encostas e duas medidas 
preventivas para impedir ou atenuar as consequências desse fenômeno.  
   
10.    Nosso futuro comum 

 

No início do novo milênio, organizações não governamentais, ambientalistas e movimentos sociais que integram os 

mais variados fóruns internacionais têm advertido para o risco, cada vez maior, de que a capacidade de suporte do 

planeta seja ultrapassada. 

O esgotamento dos recursos naturais, a redução da biodiversidade e o aquecimento global são algumas das 

questões intensamente debatidas nas negociações e reuniões internacionais sobre problemas globais, como a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o Fórum Social Mundial e o Congresso Internacional da 

IUCN - União Internacional de Conservação da Natureza. 

 

Relacione o agravamento dos problemas ambientais globais com as tendências de expansão dos padrões de 

consumo dos países ricos para o resto do mundo.  

 


