
 

 

Tarefa Mínima 16 – 7º Ano – Geografia 

Prof. Sueli 
 
01. Observe a imagem de uma área de desmatamento e complete o quadro. 
 

 
 

 
 
02. Relacione as colunas sobre os impactos ambientais e as suas consequências: 
 

(A) Queimada   

 
(B) Irrigação 
 
(C) Produtos químicos 

(   ) O seu uso excessivo ou inadequado pode degradar o solo e poluir águas 

subterrâneas e rios. 
(   ) Provoca o alagamento ou o encharcamento de áreas de cultivo. 
(   ) Elimina nutrientes, microrganismos, insetos e resíduos vegetais dos solos. 
(   ) O seu uso excessivo pode provocar salinização, isto é, acúmulo de sais 

minerais no solo. 

(   ) O seu uso contínuo leva as pragas a evoluírem e a tornarem-se mais 
resistentes. Para combater essa resistência, a dose e a potência desses 
materiais são aumentadas continuamente. 

(   ) O seu emprego inadequado no campo pode reduzir a eliminação de insetos 
predadores de pragas e pode levar à morte aves e outros animais que se 
alimentam de pragas. 

(   ) Pode ocorrer a eutrofização, ou seja, o acúmulo de fertilizantes nos rios que 

abastecem as áreas de plantações. 
(   ) Contribui para deixar o solo descoberto e sujeito à erosão. 
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03. Leia o texto a seguir e responda às questões. 

 

 
 

Após um período de crescimento quase contínuo da taxa anual de desflorestamento na Amazônia Legal 
[...] entre 1997 (13 227 km² ao ano) e 2004 (27 423 km²), quando atingiu um pico, o valor tem se 
reduzido nos últimos cinco anos, de acordo com dados do Inpe. Estimativas preliminares indicam uma área 

desflorestada para o ano de 2009 de 7 088 km², 74,1% menor que a de 2004. Entretanto, a área total 
desflorestada da Amazônia, que até 1991 era de 8,4% (426 400 km²), chegou a 14,6% (739 928 km²) em 
2009. A Floresta Amazônica é o mais extenso dos biomas predominantemente florestais do território 
brasileiro. Em termos mundiais, abrange 1/3 das florestas tropicais úmidas do planeta e detém a mais 
elevada biodiversidade, o maior banco genético do mundo, além de 1/5 da disponibilidade mundial de água 
potável. Juntamente com as queimadas, o desflorestamento é o maior responsável pelas emissões de 
gases do efeito estufa no Brasil. 

 

Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1703&id_pagina=1>. 
Acesso em: 4 abr. 2012. 

a) Qual é o assunto tratado no texto? 
b) Relate o que aconteceu com a Floresta Amazônica entre 1997 e 2004 e entre 2004 e 2009. 

c) De acordo com o texto, quais são as características da Floresta Amazônica? 
 
04. A Floresta Amazônica tem dois grandes inimigos: a extração de madeira e as queimadas. Sobre eles, 

responda: 
a) Como ocorre a extração da madeira? Por que ela é prejudicial ao ambiente? 
b) Por que ocorrem as queimadas? Quais são suas consequências? 

c) Existem órgãos que fiscalizam o desmatamento e as queimadas na Amazônia? 
 


