


03- Existem diversos tipos diferentes de poluição, sendo todos prejudiciais
ao meio ambiente. Algumas poluições, no entanto, são pouco lembradas,
como é o caso da poluição desencadeada quando o volume de determinado
som é superior àqueles considerados normais.
A qual impacto se refere o fragmento acima?

POLUIÇÃO SONORA
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04- NA IMAGEM ABAIXO, TEMOS A CARACTERIZAÇÃO DE QUAL IMPACTO
AMBIENTAL?

ILHAS DE CALOR
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05- No contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as
chamadas plantations, caracterizadas pela monocultura, formação de
latifúndios e produção voltada à exportação.
Os sistemas de plantations são característicos
a) de sistemas intensivos minifundiários
b) de sistemas agrícolas tradicionais
c) de sistemas agrícolas modernos
d) de sistemas produtivos de curta duração
e) de sistemas agroindustriais de massa
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06- A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio
rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas.
A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos – com uso de
amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa – dos métodos
mais avançados – com produção em alta densidade, técnicas avançadas e
utilização de tecnologias mais bem delineadas.
A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias:
a) subdesenvolvida e desenvolvida
b) primitiva e moderna
c) familiar e latifundiária
d) intensiva e extensiva
e) tradicional e alternativa
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07- A introdução de sistemas agrícolas modernos e mecanizados no Brasil
causam em uma transformação produtiva no campo e em um impacto
socioespacial, que são, respectivamente:

Desemprego estrutural rural
Aumento da urbanização
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08- “[…] refere-se aos poluentes retidos nas camadas da atmosfera
próximas à superfície, que provocam doenças respiratórias e irritações
nos olhos. O fenômeno atmosférico é de curta duração, podendo
variar de algumas horas a alguns dias. Mais comum após a passagem
de uma frente fria, o processo tem início quando o ar frio, que é mais
denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente,
causando, assim, a alteração na temperatura”.
O fenômeno descrito no trecho acima é chamado de?

INVERSÃO TÉRMICA
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