


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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09- Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o
ambiente aquático, devemos

( ) I. evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos d’água.
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( ) II. incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição
de lixo.
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( ) III. exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais
de água.
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( ) 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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