


( ) IV. estimular as indústrias a instalarem equipamentos que
diminuam o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos.
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10- A justificativa principal para a defesa da reforma agrária no
Brasil assenta-se na existência do espaço rural do Brasileiro
apresentar quais características?

Forte concentração fundiária nas mãos dos latifundiários.
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11- A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios
problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar quais ?

Aumento do número de favelas e cortiços

Falta de infraestrutura

Diversas formas de violência.

Deficiente coleta de lixo

Fornecimento de energia e água deficitários
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12- O fenômeno da ilha de calor é o exemplo mais marcante da
modificação das condições iniciais do clima pelo processo de
urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor
antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua
vida na cidade. A maximização desse fenômeno ocorre devido a quais
fatores?

Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das
cidades.

Grande concentração de concreto

Poucas áreas verdes
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13- Conceitue o termo cidades globais.

As cidades globais, também conhecidas como metrópoles
mundiais, são grandes aglomerações urbanas que funcionam
como centros de influência internacional. Estão no topo da
hierarquia urbana. São dotadas de técnica e conhecimento em
serviços de elevada influência nas decisões vinculadas à
economia globalizada e ao progresso tecnológico.
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14- Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de
enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores da chuva ácida.

Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise V ou F
para as seguintes possibilidades.

( ) I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que
atingem o manancial poderiam causar aumento de acidez da água
do manancial e provocar a morte de peixes.
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( ) II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de
acidez do solo e exigir procedimentos corretivos, como a calagem.

31



( ) III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o
ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso
de ácido.
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15- Os plásticos, por sua versatilidade e menor custo relativo, têm seu
uso cada vez mais crescente. Da produção anual brasileira de cerca de
2,5 milhões de toneladas, 40% destinam-se à indústria de embalagens.

Quais a saídas para minimizar essa problemática do lixo?

Estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a
demanda de matéria-prima não renovável além da coleta
seletiva dos resíduos sólidos.
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16- A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da
produção agrícola vem ocasionando profundas transformações no
espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações,
podemos considerar:

a) a aceleração do processo de êxodo rural

b) o reordenamento democrático do espaço rural

c) a concentração da mão de obra no meio agrário

d) o processo de distribuição de terras agrícolas

e) a subordinação da cidade em relação ao campo
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