


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.
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( ) 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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17- Sobres os impactos ambientais na agricultura , assinale
V ou F para os itens seguir.

( ) 1. o plantio de uma única espécie, em grandes extensões
de terra, causa desequilíbrios nas cadeias alimentares pré-
existentes, favorecendo a proliferação de pragas;
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19- O agronegócio, também
conhecido por seu nome em
inglês "agribusiness", cujas
cadeias produtivas se baseiam
na agricultura e na pecuária,
apresenta um grande dinamismo
econômico e pode fazer do Brasil
um dos maiores produtores
agropecuários do mundo. Com
relação ao agronegócio cite
características marcantes.
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Resp. O agronegócio é o conjunto da
cadeia produtiva ligado à agropecuária,
incluindo todas as atividades de indústria
e serviços de antes, durante e depois da
produção. Essa cadeia movimenta a
economia, ao empregar trabalhadores,
gerar renda e pagar impostos.
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21- Observe a imagem a seguir e faça o que se pede:

A pecuária desenvolvida com o gado confinado, utilizando ração,
cuidados sanitários constantes, visando a precocidade do
crescimento e do abate ou o aumento da produção de leite é
conhecida como criação

a) intensiva.

b) extensiva.

c) semi-intensiva.

d) semi-extensiva.

e) natural.
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22- Nas grandes cidades brasileiras, a falta de moradia e o
aumento do desemprego estão diretamente relacionados à
existência de que tipos de habitação?

a) Favelas e condomínios.

b) Favelas e cortiços.

c) Mansões e vilas.

d) Vilas e bairros.

e) Lugarejos e condomínios.
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