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EXERCÍCIO 06
06- Na Revolução Técnico Científica, o tempo entre qualquer inovação e sua difusão
entre forma de mercadorias ou de Serviços é cada vez mais imediato.

São características dessa Revolução, as afirmativas abaixo, exceto:

a) A especialização do trabalhador em determinada tarefa e a produção em grandes
escalas não são atributos mais adequados a produção industrial dos novos tempos.
b) Entre os diversos processos de automação industrial a robotização é o mais avançado.
c) Nos círculos de Controle de Qualidade implantados nas empresas mais modernas, o
trabalhador passa a ter conhecimento de todo processo produtivo e nele intervir.
d) Os novos processos de produção são responsáveis pelo emprego indiscriminado de
milhares de pessoas em todo o mundo.
e) O trabalho “repetitivo” tem sido substituído pelo trabalho “criativo” que atende às
constantes variações do cotidiano da linha de produção.
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Poluição do ar
Poluição do ar é a introdução de qualquer substância que,

devido a sua concentração, possa a se tornar nociva à saúde e ao

meio ambiente. Conhecida também como poluição atmosférica,

refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas

sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia.
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Poluição do Solo

A Poluição do Solo é toda e qualquer mudança em sua natureza

(do solo), causada pelo contato com produtos químicos, resíduos

sólidos e resíduos líquidos, os quais causam sua deterioração ao

ponto de tornar a terra inútil ou até gerar um risco a saúde.
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Poluição visual
Poluição visual é o excesso de elementos visuais criados

pelo homem que são espalhados, geralmente, em grandes cidades e

que promovem certo desconforto visual e espacial. Esse tipo

de poluição pode ser causado por anúncios, propagandas, placas,

postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros.
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Poluição da água
A poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por

elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou

prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. É uma

questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana.
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Poluição sonora

Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e

mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho

constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental.

A poluição sonora é considerada crime ambiental, podendo resultar em

multa e reclusão de 1 a 4 anos.
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Lixo
Lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. É

qualquer material sólido originado em trabalhos domésticos e

industriais, e que é eliminado. Muitos dos resíduos que vão para

o lixo podem ser reutilizados através de um processo denominado

reciclagem.
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Enchentes
As enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser

intensificadas pelas práticas humanas no espaço das cidades.
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Inversão térmica
Inversão térmica é um fenômeno atmosférico de milhares de

metros de espessura que ocorre no topo da camada limite planetária

(CLP).
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Ilhas de calor

Ilhas de calor é o nome que se dá a um
fenômeno climático que ocorre
principalmente nas cidades com elevado
grau de urbanização. Nestas cidades, a
temperatura média costuma ser mais
elevada do que nas regiões rurais
próximas.

19



20



Chuva ácida
Chuva ácida é um fenômeno provocado pela emissão de gases

poluentes à atmosfera que reagem com a água, tornando-a ácida.
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