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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
1ª Série - Ensino Médio 
 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - GEOGRAFIA 

 

PROF. MARCIANA 

01.    

 
 
A imagem reúne alguns dos principais elementos de uma bacia hidrográfica. Identifique a feição apontada pelo número 1. 
Considerando as partes de um rio, defina jusante e montante. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

02. Em 1968, um grupo de cientistas e de políticos reuniram-se na capital italiana e fundaram o clube de Roma, organização pioneira 
no debate sobre os problemas ecológicos globais. As discussões desse grupo contribuíram com a formação do 
ecomalthusianismo. Explique em que consistia a teoria ecomalthusiana. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

03. Biodiversidade? Conheço de algum lugar... 
 
Ter ouvido falar em biodiversidade é uma coisa. Saber definir o termo, outra – pelo menos segundo uma pesquisa global realizada 
pela União para o BioComércio Ético (UEBT), associação sem fins lucrativos que busca promover o uso respeitoso da 
biodiversidade. Foram ouvidas mil pessoas em cada um dos dezesseis países participantes, incluindo o Brasil. Por aqui, embora 
92%  dos entrevistados já tenham ouvido falar no assunto, apenas 44%  deles conseguem dar uma definição satisfatória do 
termo – um número alto se comparado à média mundial, de 28%.  Ainda segundo os resultados da pesquisa, a televisão e o rádio 
são as maiores fontes de informação que os brasileiros têm sobre biodiversidade, seguidas pela escola e por artigos em jornais e 
revistas. 
 

Adaptado de cienciahoje.uol.com.br, 30/07/2015. 
 
De acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992, biodiversidade é a variedade de organismos vivos existentes 
no planeta ou em uma determinada região do globo, incluindo ecossistemas terrestres e marinhos. 
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Aponte dois fatores que provocam a perda da biodiversidade de uma região.  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

04. A bacia hidrográfica como unidade de análise ambiental tem ganhado destaque, o que pode ser exemplificado com o caso do 
Brasil, onde, nas últimas décadas, ela tem sido considerada um importante recorte espacial para o planejamento e para 
diagnósticos ambientais. Explique o que é uma bacia hidrográfica, apresentando os principais elementos que a compõem. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

05. O mapa destaca seis importantes bacias hidrográficas do mundo. Com base nos seus estudos explique a importância da bacia 
Amazônica para a economia da Região Norte do Brasil.  
 

 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

06. As alterações do clima vêm sendo debatidas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das 
Nações Unidas. Segundo o IPCC, até 2100 a temperatura da Terra poderá subir entre 1,8°C e 5°C. 

(Adaptado de http://hdr.undp.org/en/media/HDR-20072008-PT-complete.pdf. Acessado em 02/10/2012.) 
 
Considerando o texto acima, responda: 
 
a) Quais seriam as consequências do possível aumento da temperatura da Terra? 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Cite duas metas definidas pelo Protocolo de Kyoto para reduzir o possível aumento da temperatura no planeta.  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

07. Apesar de mais 75% da superfície do planeta ser recoberta por massas líquidas, a água doce não representa mais que 3% desse 
total, sendo encontrada em rios, lagos, reservatórios subterrâneos, atmosfera, geleiras e calotas polares. Esse percentual de água 
doce, mesmo relativamente reduzido, é responsável por uma parcela significativa da dinâmica natural da superfície terrestre. 
Mencione dois elementos do clima responsáveis pela reduzida disponibilidade de água doce superficial na Região Nordeste do 
Brasil. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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08. As florestas contribuem com a fixação de parte do carbono atmosférico do planeta, amenizando o processo do aquecimento 
global. As queimadas realizadas nessas formações vegetais, contudo, possuem o efeito inverso, agravando esse processo. 
 

 
 
Identifique os dois tipos de formações florestais com maior potencial para amenizar o aquecimento global.  
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

09. A Rio+20, realizada em 2012, reuniu líderes e representantes de muitos países. Essa reunião aconteceu exatamente 20 anos 
após a histórica Rio92, que tomou decisões para combater as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a desertificação. 
No documento final da Rio+20, vários pontos foram criticados pelos representantes dos diferentes países e divulgados 
amplamente pela mídia. 
 
a) Sintetize as críticas à falta de compromissos financeiros e à ausência de encaminhamento prático para as decisões. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Identifique dois motivos para a desconsideração do conhecimento produzido cientificamente por parte dos agentes políticos e 
cite dois exemplos de práticas de consumo no contexto da economia verde que poderiam ser adotadas pelas pessoas no 
cotidiano.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

10. Às vésperas da Cúpula do G20, que teve início em 07 de julho de 2017, em Hamburgo, na Alemanha, a chanceler alemã, Angela 
Merkel, discursou no Parlamento e referiu-se a atores políticos importantes no cenário mundial, conforme os trechos transcritos a 
seguir. 
 
Quem pensa que os problemas deste mundo podem ser resolvidos com o isolacionismo e o protecionismo está cometendo um 
enorme erro. Somente juntos podemos encontrar as respostas certas às questões centrais dos nossos tempos (...) Não podemos 
esperar até que a última pessoa na Terra esteja convencida da evidência científica das mudanças climáticas. Em outras palavras: 
o acordo climático (de Paris) é irreversível e não negociável.  
 

www.jb.com.br/pais/notícias. 
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Analise as três afirmações seguintes, quanto aos objetivos e ao teor desses trechos do discurso. 
 
I. Podem ser entendidos como uma crítica à saída dos EUA do acordo sobre as mudanças climáticas construído na COP21 de 
2015, em Paris, à época assinado pelo ex-presidente Barack Obama. A saída foi justificada pelo atual presidente Donald Trump, 
afirmando que o acordo seria prejudicial à economia americana. 
II. Trata-se de um elogio à recente postura de algumas autoridades do Reino Unido, o qual, em seu processo denominado Brexit, 
pretende proteger a economia britânica, mas sem afetar seus compromissos financeiros com o acordo de Paris de 2015 e os 
relacionados com as questões estratégicas coletivas da Comunidade Europeia. 
III. Faz-se uma crítica direta à França, que, mesmo tendo sido a sede da COP21 de 2015, vem continuamente desobedecendo a 
esse acordo, pois contraria as metas firmadas de emissão de 2CO  em suas atividades industriais. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I, apenas.  
b) II, apenas.  
c) I e III, apenas.  
d) II e III, apenas.  
e) I, II e III.  
 

11. A partir da segunda metade do século passado, a mobilização em torno do ambiente foi divulgada e se consolidou por meio de 
estudos e das cúpulas, ou das conferências internacionais. Sobre essas conferências, pode-se afirmar: 
 
I. A primeira grande conferência internacional convocada especificamente para a discussão da problemática ambiental ocorreu em 
Estocolmo, em 1972.  
II. Na Rio-92, foram divulgadas as convenções sobre Mudanças Climáticas e sobre Diversidade Biológica, que figuram na agenda 
ambiental internacional.  
III. Na Rio+20, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2012, todos os países participantes ratificaram o novo Protocolo de Quioto, 
aderindo à nova ordem ambiental internacional. 
 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, apenas.  
b) II, apenas.  
c) I e II, apenas.  
d) II e III, apenas.  
e) I, II e III. 
 

12. Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, “duas de cada três pessoas viverão situações de carência 
de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto.”.  
 
Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria: 
 
a) desenvolver processos de reutilização da água.  
b) explorar leitos de água subterrânea.  
c) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios.  
d) captar águas pluviais.  
e) importar água doce de outros estados. 
 

13. Dados apresentados pela Comissão Oceanográfica Intergovenamental da Unesco dão uma noção clara da preocupante situação 
dos oceanos e do ecossistema marinho.  
 
Com base nos conhecimentos sobre os impactos ambientais nos oceanos, pode-se afirmar: 
 
a) O transporte marítimo é o maior agente poluidor das águas oceânicas, principalmente no Brasil onde ele é o mais utilizado.   
b) A ação antrópica, em função do turismo, é responsável pelo desaparecimento dos recifes de corais nas regiões tropicais e 
temperadas.  
c) Os ecossistemas marinhos ameaçados estão localizados nas regiões temperadas como a Islândia e o Alasca.   
d) A ausência de um integrado engajamento nacional e de uma governança global, na questão das águas transfronteiriças, 
ameaça ampliar os impactos ambientais nos oceanos.   
e) O Brasil é único país que possui uma legislação ambiental de preservação dos oceanos, desde a década de 20 do século 
passado.   
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14. Primeiro homem a ver o planeta do espaço, o astronauta russo Yuri Gagarin tornou célebre a frase em que descreveu o que 

observou lá de cima: “A Terra é azul”. A coloração do nosso planeta visto da órbita terrestre é consequência do enorme volume de 
água de que a Terra dispõe. São cerca de 1,4  bilhão de quilômetros cúbicos que cobrem mais de 70%  da superfície do globo. 
 
Abastecimento comprometido. Geografia. Vestibular + Enem. São Paulo: Abril, ed. 8, 2016, p. 50. 
 
 
A análise do texto e os conhecimentos sobre a água na superfície terrestre, águas continentais, oceanos e mares, é correto 
afirmar:  
 
a) As geleiras constituem os maiores reservatórios de água doce do Planeta. 
b) As águas oriundas das precipitações, ao atingirem os continentes, seguem vários caminhos: infiltram-se nos solos, 
abastecendo os lençóis subterrâneos ou seguem a direção de rios, lagos, mares e oceanos.  
c) A natureza distribui a água de maneira equilibrada pelos países do mundo, porém o mau gerenciamento humano, agravado 
pelo crescimento populacional constante, é responsável pela sua escassez.  
d) Os mares continentais e os mares fechados geralmente estão ligados aos oceanos por canais, a exemplo do mar Vermelho e o 
do Mediterrâneo, ou isolados no interior, como o mar Morto, tendo em comum baixa salinidade.  
e) A atividade pesqueira é fundamental na alimentação de milhões de pessoas, sendo sua produtividade maior nas regiões 
banhadas por correntes marinhas quentes.  
 

15. Um rio, em seu percurso da nascente até a foz, retira, transporta e deposita materiais ou sedimentos. 
Observe a gravura abaixo, de um rio que corre em área plana, formando curvas. 
 

 
 
As curvas formadas pelo rio, representado na figura acima, recebem a denominação de: 
 
a) abrasões.  
b) drenagens.  
c) meandros.  
d) erosões fluviais.  
e) bancos fluviais.  

 
 


