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Unidade 6

Respostas das sugestões de avaliação

1. 

a) V

b) F

c) F

d) V

e) V

2. 

a) Pecuária. 

b) Intensiva. Nesse tipo de pecuária, os animais são confinados em galpões ou currais, 
diferentemente da pecuária extensiva, na qual o gado é criado solto no pasto. 

3. 

a) F

b) V

c) F

d) V

e) F

4. 

a) A erosão do solo. 

b) Com o desmatamento, o solo fica desprotegido e o impacto da chuva, entre outros 
fatores, acelera o processo de erosão.

c) A erosão provoca a perda do solo por escoamento superficial (fendas, rachaduras e 
voçorocas) e leva à degradação biológica, isto é, à eliminação de insetos, minhocas, 
bactérias e outros organismos que vivem no solo e são fundamentais para a produção dos 
nutrientes das plantas. 

5. 

a) F

b) V
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c) F

d) V

e) F

6. 

a) Os agrotóxicos são empregados para combater ou controlar ervas daninhas, insetos, 
bactérias, fungos e outros seres vivos, chamados popularmente de pragas. O uso 
excessivo ou inadequado de agrotóxicos degrada o solo, polui águas subterrâneas e de 
rios e prejudica os seres humanos e demais animais. Além disso, os agrotóxicos podem 
ocasionar o surgimento de novas pragas e ervas daninhas, levar à morte animais que se 
alimentam das pragas ou reduzir a quantidade deles, e causar poluição atmosférica.

b) Uma das maneiras é cruzar sucessivamente indivíduos da mesma espécie até conseguir 
um que seja mais resistente. Outra, fruto da engenharia genética, é introduzir algum gene 
na planta para que ela fique resistente a uma praga ou a uma doença específica.

c) Porque é necessário saber se os vegetais alterados em laboratório causam algum mal ao 
ecossistema ou às pessoas que se alimentam deles.

7. 

a) A irrigação é uma técnica que consiste em fornecer água para as plantas em áreas 
que apresentam escassez hídrica. O aperfeiçoamento dessa técnica proporcionou a 
construção de canais de distribuição que conduzem a água dos rios até as plantações.

b) Os alunos podem citar: alagamento ou encharcamento de áreas de cultivo; eutrofização; 
salinização; proliferação de insetos e fungos prejudiciais às plantações; e desperdício de 
água, já que grande parte é perdida por evaporação ou por infiltração.

8. 

a) U  

b) R

c) R

d) U

e) U

9. 

a) Setor terciário.
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b) O clima, as ruas floridas, os detalhes da arquitetura, a hospitalidade de sua população, o 
comércio, além da própria infraestrutura turística. 

c) Podem ser citados: hotéis, pousadas, restaurantes, hospitais, centros comerciais, bancos, 
entre outros.

d) Pode-se concluir que ela está distante da linha do Equador. A frase “Aqui as quatro 
estações do ano proporcionam verdadeiros espetáculos da natureza” comprova o fato. 

e) Resposta pessoal. 

10. 

a) A precariedade e insegurança das moradias; inexistência de ruas pavimentadas; falta de 
serviços, como coleta de lixo e rede de esgoto; risco de enchentes, entre outros.

b) Porque nesses países a desigualdade social geralmente é maior, e as camadas mais 
desfavorecidas da população não contam com a assistência adequada dos governos.

11. No aspecto social, a falta de rede de esgoto e de coleta de lixo pode provocar doenças e 
até mortes, principalmente de crianças. No aspecto ambiental, a ausência desses serviços 
provoca a poluição do solo, dos rios, dos oceanos e até mesmo dos mananciais que 
abastecem as cidades.

12. 

a) V

b) F

c) V

d) F

e) V 

13. 

a) Poluição, perda de tempo, desperdício de combustível, problemas de saúde, derrubada de 
árvores e destruição de monumentos históricos. 

b) Melhorar a infraestrutura dos transportes coletivos (metrô, trens e ônibus) e dos sistemas 
viários (avenidas, túneis, viadutos) e instalar ciclovias.

14. A formação das ilhas de calor está relacionada à concentração de gases poluentes, à 
impermeabilização do solo, à diminuição das áreas verdes e aos inúmeros prédios que 
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dificultam a circulação do ar. O texto, ao tratar do trânsito nas cidades, da poluição, 
da derrubada de árvores e da construção de viadutos e túneis, também se relaciona à 
formação das ilhas de calor.  

15. 

a) E

b) A

c) C

d) B

e) D


