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Resolução 

 
01. Desertificação é o processo de degradação dos solos pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes, 

resultando na formação de uma paisagem correspondente à dos desertos. É importante destacar que esse 
fenômeno ocorre em regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde o processo de evaporação é superior ao 
de precipitação. Em regiões com outros tipos climáticos, com índices de chuvas superiores a 1400mm anuais, não 
ocorre a desertificação, e sim a arenização dos solos. 
Entre as causas possíveis para o processo de desertificação, citam-se: uso inapropriado dos solos pelas práticas 
agropecuárias, esgotando-os; desmatamento e exploração em larga escala de ecossistemas frágeis, uso 
inadequado e intensivo de agrotóxicos, secas muito prolongadas, ação das queimadas, entre outros. 
Entre as consequências da desertificação, encontram-se fatores naturais, sociais e econômicos, tais como: 
redução e escassez total de recursos hídricos; perda de áreas agricultáveis, rendendo prejuízos aos seus 
proprietários; salinização e alcalinização dos solos; aumento dos índices de erosão; eliminação da cobertura 
vegetal; aumento dos índices de pobreza na região afetada; entre outros problemas. 

 
02. a) Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície 

da Terra que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Isto se deve principalmente 
ao aumento das emissões de gases na atmosfera que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de 
carbono (CO2) e o metano. Os gases de efeito estufa agravam o fenômeno (natural) e aumentam o processo 
de aquecimento. 

b) Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e consequentemente as mudanças 
climáticas, a queima de combustíveis fósseis (derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural) para 
geração de energia, atividades industriais e transportes; conversão do uso do solo; agropecuária; descarte 
de resíduos sólidos (lixo) e desmatamento. Todas estas atividades emitem grande quantidade de CO² e de 
gases formadores do efeito estufa. Os países industrializados têm um maior poder de consumo, o que 
repercute na emissão dos gases de efeito estufa. 

c) A fonte de origem dos gases de efeito estufa (GEE). Os países industrializados emitem GEE principalmente a 
partir da queima de combustíveis fósseis, enquanto os países subdesenvolvidos emitem GEE a partir de 
queimadas e da pecuária.  

 
03. V – V – F – V – F  

Estados Unidos e China são os maiores emissores de dióxido de carbono do planeta. Já os países do continente 
africano têm pequena participação no total mundial das emissões. Muitos dos problemas decorrentes das emissões 
de dióxido de carbono ocorrem em escala global, e o principal deles é o aquecimento global. 

 
04. a) A agropecuária é a atividade que mais consome água em todo o mundo, sendo responsável por 70% de toda 

a utilização feita pelos seres humanos, de acordo com números da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO). 

b) Segundo o IBGE, o agrotóxico só perde para o esgoto não tratado quando se trata dos maiores 
contaminadores de rios no Brasil. Sua utilização nunca foi tão discutida e condenada, particularmente se 
considerarmos os elevados índices de poluição de rios, solos e ar relacionados ao uso de inseticidas na 
agricultura. Dados da FIOCRUZ indicam que O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta em 
volume de produtos, com cerca de 550 mil toneladas de ingredientes ativos em 2017, que indicam um 
aumento significativo se comparado a 2012 (quando o consumo esteve na marca de 477 mil toneladas). 


