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Duas justificativas para a criação de unidades de conservação ambiental: 
• preservação de mananciais
• manutenção da biodiversidade 
• manutenção dos ciclos naturais do clima 
• aproveitamento de substâncias e componentes naturais
• geração de fluxos turísticos para fins de emprego e renda
Duas justificativas para a demarcação de reservas indígenas: 
• preservação de saberes locais 
• manutenção da etnodiversidade 
• preservação da diversidade cultural do Brasil
• conservação do modo de vida das nações indígenas
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Atualmente, apesar de o Brasil produzir petróleo, sua participação não é importante no comércio do 
produto em escala mundial.

Duas das respostas:
• Japão
• Estados Unidos
• União Europeia 
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Duas das vantagens para o trabalhador:
• direito a férias remuneradas
• acesso ao seguro desemprego
• direito ao recebimento do abono de férias
• acesso à aposentadoria pela Previdência Social
• direito ao recebimento do décimo-terceiro salário
• recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
• maior facilidade de acesso ao crédito para a compra de bens e financiamento

Duas das vantagens para o governo:
• redução do deficit da Previdência Social
• aumento da arrecadação dos tributos destinados à proteção social do trabalhador
• diminuição da demanda de serviços públicos por trabalhadores em situação de fragilidade social
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Clima A: região Norte
Clima B: região Centro-Oeste

As baixas latitudes dessas regiões tropicais impedem grandes diferenças térmicas entre verão e inverno, 
já que a incidência solar não varia muito ao longo do ano.
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O mapa está corretamente elaborado.

Uma das respostas:
• Em termos astronômicos, não existe para cima nem para baixo, já que o universo é infinito.
• A posição da rosa dos ventos mostra que o mapa está orientado de forma correta.
• Os nomes dos estados brasileiros estão intencionalmente colocados de forma a facilitar a leitura na 

posição usual do mapa.
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Corpo hídrico: Baía de Guanabara

Uma das fontes poluidoras:

• esgotos industriais

• esgotos domésticos

• resíduos sólidos urbanos

Dois dos usos da água:
• lazer 
• irrigação
• diluição de efluentes
• abastecimento industrial
• abastecimento doméstico
• dessedentação de animais
• atendimento médico-hospitalar
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Duas das causas:
• aumento dos custos ambientais  
• ampliação de impostos nas grandes cidades
• aumento do preço da terra nas áreas centrais
• problemas de tráfego na região metropolitana
• busca de áreas com fraca organização sindical
• aumento dos custos dos serviços públicos urbanos

Duas das consequências:
• incremento do setor terciário
• extinção de postos de trabalho
• aumento da taxa de desemprego
• processo de desmetropolização, ou seja, crescimento lento em relação às cidades de porte médio do 

interior
• mudança do destino das correntes migratórias, voltadas agora para o interior do estado e para o retorno 

de nordestinos a seu estado de origem
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Uso mais intenso: Centro-Sul

Uso menos intenso: Amazônia

Duas das respostas:
• irrigação
• uso de agrotóxicos
• máquinas e tratores
• veículos para transporte
• local para armazenamento
• adubação e correção do solo
• controle de erosão e fertilidade do solo
• assistência técnica para plantio e cultivo
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Teoria demográfica: Neomalthusiana

A teoria Neomalthusiana defende a ideia de que os problemas ambientais globais são resultado do 
crescimento populacional acelerado. Se não houver a sua diminuição, os recursos naturais se esgotarão 
em um tempo relativamente curto.

Teoria demográfica em oposição: Reformista ou Marxista 
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Diferença: No Brasil, há o predomínio de trabalhadores com baixa qualificação profissional, ao contrário 
do que ocorre nos países desenvolvidos. 

Região Nordeste

Justificativa: predomínio de práticas agrícolas tradicionais, que ocupam muita mão de obra.


