
 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Lista de Exercícios  

Geografia 
Cláudio Hansen 

01.07.2015 

 

 Impactos Ambientais 
 
1. Aquecimento global é a teoria apoiada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) das Nações Unidas ao qual se refere ao aumento da temperatura média dos 
oceanos e do ar perto da superfície da Terra que alegadamente se tem verificado nas décadas 
mais recentes com possibilidade de continuidade durante o corrente século. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa correta.  

a) O aumento nas temperaturas globais pode causar a redução no nível dos oceanos e 
mares.  

b) O aquecimento global aumentou nos últimos anos em razão do Protocolo de Kyoto, o qual 
consiste em um acordo que facilita a industrialização das nações emergentes.  

c) Como exemplo das mudanças climáticas, os cientistas apontam o aumento da camada de 
gelo nas regiões árticas nos meses de inverno no hemisfério setentrional.  

d) O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) afirma que grande parte 
do aquecimento observado durante nos últimos anos decorre do efeito estufa.  

e) Diversos meteorologistas e climatólogos afirmam que o aumento da temperatura média se 
deve exclusivamente a causas naturais. 

 
 
2. A exploração das Florestas Nacionais pelo setor privado é, para o Secretário da Biodiversidade 
e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, a única saída possível para 
inibir o desmatamento e a grilagem.  Para o secretário, desde o Brasil Colônia, doam-se florestas 
públicas para terceiros, que a partir daí passam a utilizar essas áreas sem nenhum tipo de 
remuneração para a sociedade.  No sistema de gestão, as florestas continuarão públicas, e os 
interessados terão de identificar áreas prioritárias para conservação e explorar de forma 
sustentável as demais.            
                                                                                            (Adaptado de Carta Capital, 02/02/2005) 
 
Esse modelo de gestão florestal, já adotado em outros países, é apresentado à sociedade 
brasileira como uma alternativa técnica e política para exploração da Floresta Amazônica, frente à 
expansão do desmatamento. 
 
Na prática, para a sociedade brasileira, um aspecto positivo e outro negativo desse modelo estão 
explicitados, respectivamente, em: 

a) manejo da biodiversidade e fiscalização precária 
b) controle do acesso à terra e minimização dos lucros 
c) preservação da biomassa e redução da produtividade 
d) manutenção dos recursos hídricos e estatização dos recursos 

 
 
3. O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e transformação 
do espaço natural. Na verdade, o que variou, nos diversos momentos da experiência humana, foi 
a intensidade dessa exploração.  

Disponível em: http://www.simposioreformaagraria.propp.ufu.br.  
Acesso em: 09 jul. 2009 (adaptado).  
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Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de 
recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, é  

a) a diminuição do comércio entre países e regiões, que se tornaram autossuficientes na 
produção de bens e serviços.  

b) a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de 
derramamento de óleo por navios petroleiros.  

c) a melhora generalizada das condições de vida da população mundial, a partir da 
eliminação das desigualdades econômicas na atualidade.  

d) o desmatamento, que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas 
áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos.   

e) o aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos, que 
apresentam altas taxas de crescimento vegetativo. 

 
 
4. 

 
 
Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que 

a) os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem. 
b) as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do 

globo. 
c) o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. 
d) a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em 

locais distantes como os polos. 
e) os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os 

processos naturais têm alcance regional. 
 
 
5. As áreas do planalto do cerrado – como a chapada dos Guimarães, a serra de Tapirapuã e a 
serra dos Parecis, no Mato Grosso, com altitudes que variam de 400 m a 800 m – são importantes 
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para a planície pantaneira mato-grossense (com altitude média inferior a 200 m), no que se refere 
à manutenção do nível de água, sobretudo durante a estiagem. Nas cheias, a inundação ocorre 
em função da alta pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento de lençóis freáticos e da 
baixa declividade do relevo, entre outros fatores. Durante a estiagem, a grande biodiversidade é 
assegurada pelas águas da calha dos principais rios, cujo volume tem 
diminuído, principalmente nas cabeceiras.  

Cabeceiras ameaçadas. Ciência Hoje. Rio de Janeiro: SBPC. Vol. 42, jun. 2008 (adaptado). 
 
A medida mais eficaz a ser tomada, visando à conservação da planície pantaneira e à 
preservação de sua grande biodiversidade, é a conscientização da sociedade e a organização de 
movimentos sociais que exijam 

a) a criação de parques ecológicos na área do pantanal mato-grossense. 
b) a proibição da pesca e da caça, que tanto ameaçam a biodiversidade. 
c) o aumento das pastagens na área da planície, para que a cobertura vegetal, composta de 

gramíneas, evite a erosão do solo. 
d) o controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios 

responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias. 
e) a construção de barragens, para que o nível das águas dos rios seja mantido, sobretudo na 

estiagem, sem prejudicar os ecossistemas.  
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