
 

 

Tarefa Mínima 14 – 9º Ano – Geografia 

Prof. Vanessa 
 
01. Explique o que é Inversão Térmica e sua relação com a concentração de poluentes no ambiente. 
 
02. (UERN/2013) Observe a charge e leia o texto a seguir. 
 

 
(Ramos, Lara. Cuidado! Irresponsáveis trabalhando! Artigo. 15 de maio de 2012. Disponível em: http://reflexoes-de-umasonhadora. 

blogspot.com.br/2012/05/oii-e-uma-personagem-de-charges-e.html. Acesso em: 06/02/2013.) 

 
Esta charge se refere ao nosso planeta e aos cuidados (ou a falta de) que temos com ele. Ao dizer 

“Cuidado! Irresponsáveis trabalhando” o autor faz uma crítica à humanidade, mostrando que não cuidamos 
devidamente do nosso planeta. Ou, indo mais além, o autor pode estar mostrando que os políticos não 
cumprem com o que dizem, não cumprem as promessas de criar projetos que cuidem do meio ambiente. 
Essa charge nos lembra que devemos cuidar da nossa casa, pois é a única que temos. 
 

Os problemas ambientais são inúmeros e muitos ultrapassam os limites dos países em que foram gerados. 
A inserção do desenvolvimento sustentável em escala global constitui um grande desafio para a 

comunidade internacional.  
EXPLIQUE o fenômeno da chuva ácida 

 
03. A partir da Revolução Industrial, em diversas regiões do planeta passou a ocorrer o fenômeno demográfico 

da urbanização, ainda que em ritmos e momentos diferentes, porém, de forma ampla e, aparentemente, 
irreversível. Dessa forma, o habitat urbano tornou-se uma preocupação global, constituída por um conjunto 
de problemas cujas soluções desafiam arquitetos e urbanistas nos mais diferentes países. 

Na figura abaixo, está representado um desses problemas, comum em grandes aglomerações urbanas, 
sejam elas em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Na ilustração abaixo se aponta como exemplo a 
cidade de Londres. 

 
 

EXPLIQUE o fenômeno da ilha de calor 

As ilhas de calor correspondem ao aquecimento anormal das áreas centrais das grandes cidades que 
apresentam temperaturas médias maiores do que as zonas adjacentes dominadas pelo mesmo tipo 
climático. É um fenômeno atmosférico muito comum em grandes centros urbanos. Em uma área afetada 
por “ilhas de calor”, as temperaturas aumentam da periferia em direção ao centro. 
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04. (UNICAMP SP/2002) O buraco da camada de ozônio transformou mais uma vez em pesadelo a vida de 

120 mil habitantes de Punta Arenas, no sul do Chile. Eles foram alertados de que, se tivessem de sair de 
casa entre 11 e 15 horas, deveriam necessariamente utilizar mangas compridas, óculos escuros, chapéus e 

protetor solar. 
(Adaptado da Revista Veja, 18/10/2000.) 

a) Por que o sul do Chile sofre com mais intensidade as influências do fenômeno assinalado? Por que o 
buraco da camada de ozônio exige das pessoas os cuidados especiais mencionados? 

 
05. Sobre o aquecimento da Terra e o efeito estufa. Pode-se estar certo de que, apesar do contínuo 

crescimento do teor em CO2 da atmosfera desde os começos da era industrial, o clima não conheceu 
aquecimento no século XX. As normais medidas entre 1951 e 1980, em relação às do período 1921-1950 

mostram, ao contrário, uma baixa (não significativa) de – 0,3º. De qualquer modo, a evolução é muito 
lenta, e dezenas de anos são necessários para que se registre uma mudança climática. O apocalipse 
anunciado - fusão de glaciares, elevação do nível do mar etc. - não é seguramente para amanhã. Se é 
necessário lutar contra a poluição, a degradação do meio ambiente, devemos fazê-lo com os olhos abertos, 
com base em análises científicas e não nos limitando a gritar: “está pegando fogo!”. (Bernard Kayser, Pour 
une analyse non conformiste de notre société, fev. 92, (mimeo) apud Milton Santos, Técnica, Espaço e 

Tempo) 

a) O que é o efeito estufa? 
b) Em que se baseia o autor na sua crítica aos que anunciam o apocalipse relacionado às mudanças 

climáticas? 
 
06. (PUC RJ/2013) As discussões em torno do Desenvolvimento Sustentável foram as tônicas nos eventos 

Rio 92 e Rio+20. Todavia, o estabelecimento de agendas sustentáveis em parte dos países e regiões do 

mundo ainda é muito complicado. 
 

 
Disponível em: <http://amarildocharge.wordpress.com/2012/06/16/rio>. Publicado em: 16 jun. 2012. Acesso em 29 jul. 2012. 

 
a) Indique DUAS condições geopolíticas ocorridas no planeta, entre 1990 e 2012, que afetaram o 

controle da poluição ambiental na atualidade. 
b) Explique a charge acima com base em DUAS causas de aceleração do Efeito Estufa no planeta. 

 


