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Livro paradidático:  
Você Precisa de Quê? A Diferença entre 
Consumo e Consumismo. 

6º ANO – GEOGRAFIA – HÉRCULES NUNES 

 
Semana 33 – Gabarito 

 
01. a) O consumidor consciente é aquele que leva em conta, ao escolher os produtos que compra, o 

meio ambiente, a saúde humana e animal, as relações justas de trabalho, além de questões 
como preço e marca. O consumidor consciente sabe que pode ser um agente transformador da 
sociedade por meio do seu ato de consumo. 

b) A partir do momento em que as pessoas querem ter tudo aquilo deseja, mesmo que não 
necessite e isso pode acontecer por influência de publicidade ou desejo de superioridade. 

c) evitar o desperdício é usar racionalmente os recursos colocados à nossa disposição. Esta linha de 
ação visa conscientizar e sensibilizar a todos sobre a importância da redução do desperdício e do 
reaproveitamento de materiais, evitando assim o impacto ambiental causado pelo consumo 
desnecessário de recursos, como água, luz, papel, copos descartáveis, materiais de escritório, 
etc. 

 
02. a) Obsolescência Programada ocorre quando um produto lançado no mercado se torna 

inutilizável ou obsoleto em um período relativamente curto de forma proposital, ou seja, quando 
empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas e estimulam o 
consumidor a comprar novamente, estimulando o consumo e o aumento dos lucros 
empresariais. 

b) O aumento do consumo ou o consumo excessivo faz com que a natureza não consiga repor de 
forma satisfatória o que vem sendo consumido. Esse fato gera o desequilíbrio ambiental e a 
desigualdade, pois alguns consomem mais do que precisam e outros menos do que o necessário. 
Outro lado a ser destacado é: Onde vai parar o que é constantemente substituído ou 
desperdiçado por conta do consumismo? A resposta é no lixo. Esse aspecto é outro grande 
problema, uma vez que, todos os dias são geradas toneladas de resíduos em todo o país, em 
regiões que muitas vezes depositam o lixo em lugares inadequados, gerando prejuízos na saúde 
das pessoas e no ambiente natural. 
Outro ponto é que os diversos tipos de materiais que são depositados no lixo, e que depois vão 
parar no solo ou em rios e causam um grande impacto ambiental, muitas vezes irreversível tanto 
para a natureza quanto para as pessoas ao redor, que ao entrarem em contato com os diversos 
tipos de contaminações tem a sua saúde comprometida. 


