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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE GEOGRAFIA
ORIENTAÇÕES:

1. As respostas devem ser completas contemplando as normas de ortografia, gramática e produção
de texto.
2. As respostas devem ser feitas e entregues em folha de almaço, devidamente identificada, com
nome, série e turma do aluno.
3. Você pode (e deve) pesquisar na internet, assistir vídeos sobre os assuntos de aula. Quando você
utilizar informações destes locais, não se esqueça de colocar a fonte.
4. Faça com calma e atenção, pois o conteúdo é importante para todo o resto do seu ano.
1. Faça um histórico da legislação de terra no Brasil, comentando rapidamente as leis.
2. (UFRN) Leia a charge a seguir.
A charge coloca em evidência um
conflito que está presente no espaço
rural brasileiro. Esse conflito envolve
duas

lógicas:

floresta

e

a

preservação

da

a

expansão

do

agronegócio.

Explique

com

exemplos esse conflito.

3. Até o século XIX, nem o número de pessoas nem a tecnologia disponível tinha força suficiente
para modificar os sistemas da Terra (ar, água, seres vivos). Foi só nos últimos 200 anos,
sobretudo após a Revolução Industrial e com o grande aumento populacional, que a atividade
humana começou a afetar o meio ambiente de forma significativa. Considerando a afirmação e a
realidade brasileira, caracterize três problemas ambientais que afetam o meio urbano e três
problemas ambientais que afetam o meio rural.
4. Escolha uma indústria transnacional que tenha atuação no Brasil e pesquise:
a) Local de fundação da empresa no planeta e datas de abertura de outras unidades pelo planeta.
b) Escolha um produto e explique o processo de produção deste.
c) Pesquise os locais e datas de instalação das fabricas no Brasil.
d) Faça uma tabela comparando os preços dos principais produtos vendidos no país sede e no Brasil.
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