
 

 

Tarefa Mínima 16 – 7º Ano – Geografia 

Prof. Sueli 
 
01.  

 
  

 

02.  
(C) O seu uso excessivo ou inadequado pode degradar o solo e poluir águas subterrâneas e rios.  
(B) Provoca o alagamento ou o encharcamento de áreas de cultivo. 
(A) Elimina nutrientes, microrganismos, insetos e resíduos vegetais dos solos. 
(B) O seu uso excessivo pode provocar salinização, isto é, acúmulo de sais minerais no solo. 
(C) 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.  

(C) 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. 
(B) Pode ocorrer a eutrofização, ou seja, o acúmulo de fertilizantes nos rios que abastecem as áreas de 

plantações. 
(A) Contribui para deixar o solo descoberto e sujeito à erosão. 

 

03.  
a) O texto discute o desmatamento da Floresta Amazônica. 
b) Entre 1997 e 2004, houve um crescimento quase contínuo da taxa anual de desflorestamento na 

Amazônia. Entre 2004 e 2009, ocorreu a diminuição dessa taxa. 
c) De acordo com o texto, a Floresta Amazônica é o mais extenso dos biomas 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. 
 
04.  

a) A extração de madeira é feita principalmente por grandes empresas madeireiras nacionais e 
estrangeiras que extraem da floresta madeiras nobres, como o mogno, a imbuia, a peroba e a 
cerejeira. Muitas das madeireiras atuam na clandestinidade, sem obedecer às leis e não se 
preocupando em preservar as árvores cujo corte é proibido ou em fazer o reflorestamento. Essa 

prática tem levado várias espécies à extinção. 
b) A queimada é uma técnica barata de limpeza de terreno para introdução da agropecuária ou para 

controlar o desenvolvimento de plantas invasoras. As principais consequências das queimadas são a 
perda de controle do fogo, que pode atingir grandes áreas, e o desaparecimento de várias espécies 
vegetais e animais. 

c) O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e outras organizações independentes como a 

organização não-governamental Instituto do Homem e do Meio Ambiente na Amazônia (Imazon) fazem 
o monitoramento do desmatamento no Brasil.  

 


