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1. Leia o texto a seguir. 

 

[...] não existe uma teoria ou mesmo trabalhos empíricos que mostram a 

relação entre o desmatamento e o setor terciário da economia. Sobre o setor 

secundário, dependendo da natureza da produção industrial, é possível estabelecer 

alguma relação entre o desmatamento e esse setor; no entanto, tal relação se 

caracteriza como uma exceção, e não como uma regra. Tendo isso em vista, a análise 

se concentra nas atividades econômicas que necessitam amplamente do solo para sua 

existência.  

PRATES, R. C.; SERRA, M. O impacto dos gastos do governo federal no desmatamento no estado do Pará. Nova economia, vol.19, n.1. 

Belo Horizonte, jan. 2009. Disponível em: <https://bit.ly/2mctP20>. Acesso em: 13 ago. 2018. 

Quais atividades econômicas “necessitam amplamente do solo para sua existência”? De que forma 
a expansão dessas atividades pode influenciar na ampliação do desmatamento? 
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2. Leia o texto abaixo, que trata da ABR-230, concebida para facilitar o desenvolvimento das 
atividades industriais e agropecuárias na região Norte e integrá-la ao restante do país. 

 

A rodovia Transamazônica (BR-230) tem esse nome porque é uma estrada que 

corta transversalmente a maior floresta tropical do mundo. Sua construção iniciou-se 

em 1969, com um planejamento de mais de 5 mil quilômetros, do Nordeste [região do 

Brasil] até o Peru. Atualmente com 4.223 quilômetros, ela está incompleta, 

abandonada e em grande parte sem asfalto. O seu objetivo não foi cumprido e trouxe 

um desmatamento desenfreado na floresta amazônica - tanto para a sua abertura 

quanto em sua volta. O cenário atual são campos de pastagem, extração ilegal de 

madeira e ouro, poluição atmosférica e hídrica, entre outros grandes impactos para a 

natureza. 

OLIVEIRA, G. S. Fauna e estradas – A Transamazônica causa mais impacto abandonada ou concluída? Disponível em: 

<http://www.faunanews.com.br/artigo/2017/07/fauna-e-estradas-a-transamazonica-causa-mais-impacto-abandonada-ou-concluida-27>.  

Acesso em: 14 ago. 2018. 

Relacione a construção da rodovia a dois fatores que são responsáveis pelo aumento do 
desmatamento da região amazônica.  
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3. Leia o texto e responda às questões a seguir. 

 

A performance deste primeiro semestre de 2018 foi a segunda melhor de 

Itaipu para um período de seis meses em 34 anos de funcionamento, atrás apenas do 

primeiro semestre do ano do recorde mundial, 2016, quando a produção foi de 

51.637.234 milhões de MWh. Além de 2018 e 2016, Itaipu estabeleceu a marca de 

mais de 50 milhões também em 2012 e 2013. 

Agência Brasil. Itaipu fecha semestre com geração de 50,16 milhões de energia. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-07/itaipu-fecha-semestre-com-geracao-de-5016-milhoes-de-energia>. 

Acesso em: 13 ago. 2018. 

a) Os seres humanos utilizam recursos naturais para obter energia. Identifique, no texto, o 

recurso natural utilizado e comente por que se trata de um recurso renovável. 

 

b) De que tipo é a usina de Itaipu, mencionada no texto? Como a fauna, a flora e a população 

local são afetadas pela construção de usinas como essa? 
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4. A indústria é uma das mais importantes atividades humanas: produz bens para diversas finalidades 
e para atender nossas necessidades. Ao mesmo tempo, a fabricação de mercadorias industriais 
também traz consequências negativas para o ambiente. Referente a isso, leia o texto a seguir. 

 

A poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais de danos 

ao meio ambiente e à saúde. Mesmo assim, os números da produção e descarte 

incorreto deste material não param de crescer. Mais plástico foi produzido na última 

década do que em todo o século passado. Por ano, são consumidas até 5 trilhões de 

sacolas plásticas em todo o planeta.  

A cada minuto, são compradas 1 milhão de garrafas plásticas [...]. Metade do 

plástico consumido pelos humanos é descartável (e evitável) e pelo menos 13 milhões 

de toneladas vão parar nos oceanos anualmente [...] 

ONU. No Dia do meio ambiente, ONU promove atividades para combater a poluição plástica. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/no-dia-do-meio-ambiente-onu-promove-atividades-para-combater-a-poluicao-plastica>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. 

 

Identifique, no texto, um aspecto negativo da produção de materiais plásticos e a consequência 
disso para o ambiente. Explique como as pessoas e as indústrias podem contribuir para evitar esse 
problema. 
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5. Leia o texto a seguir. 
 

O índice de uso de tecnologias digitais entre grandes empresas brasileiras 

aumentou de 63% para 73% entre o início de 2016 e 2018. O dado foi divulgado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta semana em relatório sobre a adoção 

desses recursos técnicos nas linhas de produção, no modelo que vem sendo chamado 

de “indústria 4.0”. 

VALENTE, Jonas. Uso de tecnologias digitais por grandes empresas aumenta no Brasil. Agência Brasil. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-06/uso-de-tecnologias-digitais-por-grandes-empresas-aumenta-no-brasil>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. 

 

Tendo em vista as informações do texto sobre o aumento do uso de tecnologia pelas empresas no 
Brasil, indique um impacto positivo e um impacto negativo desse avanço tecnológico “no mundo 
do trabalho”. 
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6. Explique o que significa desenvolvimento sustentável e cite um exemplo. 

 

 

 

 

 

 

7. A combinação de alguns fatores naturais é necessária para o desenvolvimento das práticas 
agrícolas e para a pecuária. Cite quais são esses fatores e explique de que forma a captação da 
água da chuva e seu armazenamento em cisternas pode colaborar com a produção agrícola e a 
criação de animais. 

 

 

 

 

 

 

 

8. O desenvolvimento da atividade industrial provoca diversas transformações nas paisagens. 
Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela que não representa corretamente uma 
modificação na paisagem decorrente da industrialização. 

a) A irregularidade das chuvas no Sertão nordestino. 

b) O crescimento das cidades. 

c) A ampliação da rede de transportes. 

d) A introdução de máquinas agrícolas no campo. 

  

Glossário 
 
Cisterna: reservatório utilizado para captação e armazenamento da água, seja ela proveniente da chuva, 
seja de outras fontes.  
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9. Leia o texto abaixo. 

 

Relatório divulgado hoje (22) pela Organização das Nações Unidas (ONU) aponta 

que um equilíbrio entre as chamadas infraestruturas verde e cinza seja a melhor saída 

para um uso adequado da água. A chamada infraestrutura verde concentra-se em 

preservar as funções dos ecossistemas, tanto naturais quanto artificiais e na engenharia 

ambiental, para melhorar a gestão dos recursos naturais. Já a infraestrutura cinza está 

mais relacionada a soluções obtidas por meio da engenharia civil. 

Agência Brasil. ONU defende equilíbrio entre infraestruturas verde e cinza para uso da água. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/onu-defende-equilibrio-entre-infraestruturas-verde-e-cinza-para-uso-da-agua>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. 

Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de infraestrutura verde e um exemplo 
de infraestrutura cinza, respectivamente, que podem ser empregadas no manejo da água: 

a) espaços de lazer e indústrias. 

b) parques naturais e rede de saneamento. 

c) hortas horizontais e parques temáticos. 

d) agricultura e shoppings. 

 

10. Leia atentamente o texto a seguir. 

 

Já imaginou uma trilha de mais de 3 mil km no Brasil? Rodeada de natureza, com 

cenários de floresta e mar, para você caminhar, escalar e passar alguns dos melhores 

dias da sua vida. Esse é o Caminho da Mata Atlântica, uma trilha de longuíssimo 

percurso, que está nascendo entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. O projeto, idealizado em 2012, vem crescendo cada vez 

mais e acaba de ganhar um site dedicado à concretização da trilha. O traçado macro do 

Caminho vem sendo construído por toda a [...] Serra do Mar, do Parque Nacional dos 

Aparados da Serra – RS, ao Parque Estadual do Desengano – RJ, englobando uma série 

de locais de grande potencial turístico e de conservação da natureza. 

MEIRELES, Taís. Já pensou em caminhar por 3 mil km de natureza? Venha conhecer o Caminho da Mata Atlântica! WWF. Disponível em: 

 <www.wwf.org.br/?64642/Ja-pensou-em-caminhar-por-3-mil-km-de-natureza-Venha-conhecer-o-Caminho-da-Mata-Atlantica#>. 

 Acesso em: 14 ago. 2018. 
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Iniciativas como a apresentada acima podem contribuir para a conservação ambiental e para a 
conscientização da sociedade, ao mesmo tempo que geram trabalho e renda para as pessoas 
envolvidas e para populações residentes nos locais. 

Assinale a alternativa que indica a principal atividade que a trilha Caminho da Mata Atlântica vai 
incentivar e a qual setor ela pertence. 

a) agricultura – setor primário 

b) indústria – setor secundário 

c) ecoturismo – setor terciário 

d) tecnologia – setor quaternário 

 


