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Trabalho de Recuperação de Geografia
Orientações:
Leia atentamente as questões propostas;
Realize-as com muita atenção e com letra legível;
Responda todas as questões com caneta azul ou preta;
Evite rasuras e não utilize corretivo;
Observe com atenção as imagens;
Para realizar este Trabalho de Recuperação você poderá consultar sua apostila, dicionário
e/outras fontes (livros, internet...), caso necessite.
Ciente (assinatura do (a) responsável): ________________________________________
1- São seis os grandes biomas brasileiros (continentais). Os biomas são conjuntos de ecossistemas
(vegetal e animal) com uma diversidade biológica própria. Segundo o IBGE, no Brasil há seis tipos de
biomas continentais e um bioma marinho ou aquático. Quais são os biomas terrestres brasileiros, então?
• Amazônia
• Cerrado
• Caatinga
• Mata Atlântica
• Pantanal
• Pampa
Observe no mapa onde estão localizados os
biomas terrestres brasileiros.
Por suas dimensões continentais, o país abriga
biomas tão distintos entre si como florestas
tropicais até a vegetação cerrada.
Escolha um deles e comente-o.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Leia atentamente o texto e, a seguir, responda ao que se pede.
Os seres humanos, desde tempos pré-históricos, atuam no sentido de transformar o meio natural em que
vivem. Inicialmente, todos os povos do mundo eram nômades, ou seja, deslocavam-se de um local para outro,
buscando por alimentos e por locais de moradia e sustento. Com o tempo, foram desenvolvidas técnicas para cultivo
de vegetais e frutos, além da adoção de procedimentos de confinamento e criação de animais. Com isso,
desenvolveram-se a agricultura e a pecuária, o que permitiu que os grupos humanos pudessem fixar-se em
determinados locais, formando as primeiras civilizações.
Com o passar dos séculos, essas sociedades desenvolveram técnicas cada vez mais avançadas para garantir
não só as necessidades de suas populações, mas também o seu poder e domínio sobre outras áreas. Dessa forma,
tais técnicas tornaram-se realmente complexas, mas sem deixarem de lado a premissa mais básica desde o
surgimento dos primeiros povoados: a necessidade de utilização e transformação da natureza.
Por esse motivo, dizemos que o espaço geográfico – o campo das atividades humanas – é sempre produzido
e transformado pela sociedade. Assim, percebemos que existe um vínculo entre natureza e ação humana, ou seja,
entre o espaço natural e o espaço geográfico. Como exemplo dessa ação, temos as matérias-primas extraídas do
meio ambiente ou a remoção de matas e florestas para o cultivo de alimentos ou matérias-primas empregadas na
produção de mercadorias. A extração de minérios também pode ser considerada um exemplo da forma como o ser
humano transforma o ambiente em que vive.
Mas essa relação é sempre tranquila e harmoniosa? Não. Muitas vezes os seres humanos exploram além da
conta a natureza, provocando profundas alterações sobre o meio natural. Quando áreas inteiras de florestas são
devastadas ou quando rios são profundamente poluídos, observa-se o impacto da sociedade sobre a natureza.
A consequência de tal processo é vista por meio de efeitos diversos, como os processos erosivos que afetam
áreas de rios, lagos ou até campos de atividade agrícola, a perda de recursos hídricos ou até eventuais alterações
climáticas proporcionadas pela perda de áreas naturais ou pela grande emissão de gases tóxicos na atmosfera. Por
isso, registra-se também o impacto da natureza sobre a sociedade.
No campo dessas ideias, vários movimentos sociais e grupos ativistas surgiram com o objetivo de combater
e diminuir os efeitos da ação das sociedades sobre o meio ambiente. Atualmente, em tempos de capitalismo e
globalização, tais efeitos são gradativamente mais intensos, o que proporciona preocupações generalizadas com
questões como o agravamento do efeito estufa, o aquecimento global, a poluição e os problemas ambientais das
cidades, entre outros tipos de impactos ambientais.
Portanto, mais do que simplesmente consumir a totalidade dos recursos naturais e agredir a natureza de
forma frenética, a humanidade precisa desenvolver técnicas sustentáveis de melhor aproveitamento desses
recursos. Falar em sustentabilidade é falar em garantir a preservação dos recursos naturais para as próximas
gerações, o que se tornou um grande desafio para todas as sociedades do mundo contemporâneo.

a. Procure no dicionário o significado das palavras destacadas em negrito no texto.
- premissa: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- vínculo: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- eventual: _________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
b. A forma como o homem transforma o ambiente em que vive é sempre harmoniosa? Justifique sua
resposta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Quais as consequências do impacto da sociedade sobre a natureza?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Leia atentamente o texto.
Um dos principais problemas colocados no contexto moderno do desenvolvimento das sociedades são as
questões relacionadas com o meio ambiente. Em sua maioria, esses fenômenos têm grande parte de sua existência
creditada às ações antrópicas, tais como a poluição e o desmatamento, provocando graves problemas naturais e
prejudicando a vida animal e a constituição social.
Algumas dessas questões atingem todo o planeta e são temas recorrentes em todas as abordagens
pertinentes à preservação do meio ambiente. Trata-se de problemas ambientais globais, dos quais podemos citar o
efeito estufa, as chuvas ácidas e a destruição da camada de ozônio. Juntos, esses fenômenos podem ocasionar a
intensificação do Aquecimento Global e provocar sérios danos às sociedades e à natureza.

Escolha um dos problemas ambientais globais e comente-o.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4- Leia atentamente o texto e, com suas palavras, comente a frase destacada em negrito.
Os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica
terrestre, portanto, da natureza do planeta.
Quando ocorrem, podem trazer consequências catastróficas para o ser-humano e por mais que a
tecnologia na área seja avançada, muitos desastres naturais são imprevisíveis.
Note que eles são fenômenos naturais e representam a mudança de ciclo na Terra, no entanto,
nos tempos atuais, essas ocorrências tem aumentado de maneira significativa, o que nos leva a crer nas
estatísticas e estudos sobre o meio ambiente.
Nesse sentido, muitos desastres têm ocorrido porque o planeta Terra está sofrendo cada
vez mais, com o aquecimento global e o efeito estufa, o que leva ao aumento dos desastres
naturais, ocasionados pelo desiquilíbrio da natureza.
Para os seres humanos, muitos danos e prejuízos são resultantes dos desastres naturais, os quais
geram diversos impactos na sociedade.
Por sua vez, para a natureza, os desastres naturais auxiliam na renovação e manutenção dos
ecossistemas, formação do relevo, abastecimento das fontes hídricas naturais, dentre outros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- As fontes de energia ou recursos energéticos podem ser classificados em dois grupos: energias
renováveis e não renováveis.
Energias Renováveis
Energias renováveis são aquelas que
se regeneram espontaneamente ou
através da intervenção humana. São
consideradas energias limpas, pois os
resíduos deixados na natureza são
nulos.
Alguns
exemplos
de
energias
renováveis são:
Hidrelétrica - oriunda pela força da
água dos rios;
Solar - obtida pelo calor e luz do sol;
Eólica - derivada da força dos ventos,
Geotérmica - provém do calor do
interior da terra;
Biomassa - procedente de matérias
orgânicas;
Mares e Oceanos - natural da força
das ondas;
Hidrogênio - provém da reação entre hidrogênio e oxigênio que libera energia.
Energias Não Renováveis
Energias não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, mas uma
vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas.
Têm reservas finitas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. São consideradas
energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio-ambiente.
Exemplos de energia não renováveis:
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Combustíveis fósseis: como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural;
Energia Nuclear: que necessita urânio e tório para ser produzida.
Faça uma pesquisa simples sobre uma fonte de energia renovável e uma fonte de energia não
renovável e comente-as.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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