
Unidade IV – Desafios ambientais 
 

Capítulo 23 – Geografia dos recursos naturais 
 
1. Soma = 44 (04 + 08 + 32)     2. a     3. c 
 
4. Soma = 13 (01 + 04 + 08)     5. c     6. c 
 
7. 
a) Má distribuição de renda, predomínio de jovens, população ativa pouco ou mal 
qualificada. 
b) Estados Unidos e Oriente Médio, respectivamente. 
 
8. c     9. b 
 
10. 
a) Possibilidades de respostas: Resposta 1: O petróleo é de origem orgânica, 
encontrado em bacias sedimentares. Sua origem remonta à Era Mesozóica, devido ao 
acúmulo de microorganismos animais e vegetais, em ambiente marinho, os quais 
sofreram um rápido soterramento, ficando assim em ambientes que impossibilitavam a 
sua decomposição. Resposta 2: Origem: O petróleo é de origem orgânica e também 
marinha, principalmente planctônica, isto é, resulta da deposição de organismos 
animais e vegetais microscópicos que habitam nas superfícies dos mares (plâncton), 
sendo encontrado em bacias sedimentares. Sua origem remonta à Era Mesozóica. 
Formação: A deposição desses organismos ocorria de acordo com as condições de 
oxigenação na superfície e com a falta de oxigenação no fundo das bacias, resultando 
num processo de putrefação incompleta. O sapropel, uma lama semiputrefada, foi 
transformando-se em petróleo durante um processo continuado de deposição de 
sedimentos, não só orgânicos, num ambiente que oferecia condições específicas de 
pressão e temperatura. 
b) Impactos: poluição das águas marinhas. No transporte do petróleo em grandes 
navios são comuns os acidentes que provocam vazamentos. Esses vazamentos 
causam danos aos ecossistemas marinhos atingidos. A queima do petróleo libera o 
gás carbônico, que constitui um dos gases mais poluentes da atmosfera, contribuindo, 
dessa forma, para a ocorrência do efeito estufa artificial. 
 
11. d 
 
 
Capítulo 24 – Impactos ambientais urbanos 
 
1. a     2. e     3. b 
 
4. Geração de calor a partir da queima de combustíveis fósseis. 
 
5. a 
 
6. 
a) Excesso de emissão de gases a partir da queima de combustíveis fósseis; 
expansão de áreas desmatadas; queimadas. 
b) Aquecimento de superfície sob as camadas de nuvem, geração de CO e CO², que 
absorvem radiação. 
 
 
 



Capítulo 25 – Meio ambiente e política internacional 
 
1. d     2. Soma = 45 (01 + 04 + 08+ 32) 
 
3. Soma = 12 (04 + 08)     4. c 
 
5. 
a) Papel/papelão, vidro, plástico – material orgânico. 
b) Causam poluição das águas de rios, contaminação dos solos e mananciais. 
 
6. e     7. b     8. c     9. c 
 
10. Os padrões de consumo dos países ricos estão baseados no uso intensivo de 
fontes não-renováveis de energia, na baixa eficiência dos processos de 
aproveitamento dos recursos naturais e na redução indiscriminada da diversidade 
biológica. Tais padrões, se adotados pela maioria da população do planeta, podem 
agravar os problemas ambientais devido ao aumento de emissões dos gases estufa, e 
à poluição e contaminação do ar, da água e do solo pelos resíduos resultantes do uso 
ineficaz dos recursos naturais. 
 
 
Capítulo 26 – A questão ambiental no Brasil 
 
1. c 
 
2. São extensas áreas deprimidas em relação ao relevo em torno, excessivamente 
pavimentadas e com poucos recursos investidos em obras de saneamento. 
 
3. 
a) Excesso de material gasoso sulfuroso no ar. 
b) Corrosão de metal e concreto, alteração na fauna e flora. 
 
4. e     5. a     6. V, F, V, F     7. d 
 
8. Soma = 47 (01 + 02 + 04 + 08 + 32)     9. b 


