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AS INTERVENÇÕES HUMANAS NA 
DINÂMICA CLIMÁTICA. PERCURSO 12. 

6° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Lista 04 

 

Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 12 no seu 
livro didático e acompanhar as videoaulas referentes ao assunto. 

 

Um abraço. 
 

Prof. Ricardo Chaves 
 
1) Analise a imagem a seguir. 

Obsolescência Programada 
 

 
 

A situação evidenciada na charge é uma das responsáveis pelas alterações no meio ambiente. Explique 
o fenômeno retratado e indique como ele colabora para a existência de impactos ambientais. 

 
2)  Analise a imagem e leia o texto a seguir. 
 

Paisagem Típica da 2ª Revolução Industrial 
 

 
 

Um marco na relação sociedade-natureza e no estabelecimento de novas formas de produção foi a 
Primeira Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial foi um processo iniciado na Inglaterra, 
aproximadamente na metade do século 18, que teve como um dos principais acontecimentos a invenção 
da máquina a vapor e sua aplicação na produção têxtil, ou seja, na fabricação de fios e tecidos. 

Na Segunda Revolução Industrial, entre meados do século 19 e meados do século 20, diversos 
inventos passaram a ser produzidos e comercializados: automóvel, telefone, televisor, rádio, avião.  

As evoluções na indústria avançam a cada ano que passa e com isso, o espaço geográfico é 
constantemente alterado, o que em muitos casos, promove impactos ambientais. 
 
A partir da leitura do texto, explique a dimensão de impactos ambientais provocados pelas atividades 
industriais no mundo. 
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3) Analise a imagem a seguir. 
 

 
 

Os mapas acima apresentam uma projeção referente ao desmatamento no Brasil entre 2018 e 2050 
a partir de um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais.  
 
A partir da projeção de desmatamento, apresente possíveis causas e consequências vinculadas ao 
desmatamento. 

 
 
4) Analise a imagem a seguir. 
 

A Chuva Ácida 
 

 
 

A partir da análise da imagem, explique como a chuva ácida é formada e cite suas possíveis 
consequências. 
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5) Analise a imagem a seguir. 

 
 

A partir da análise da imagem, explique o que são ilhas de calor e a consequência desse fenômeno 
para o meio ambiente urbano. 

 
6) Analise a imagem e leia as informações a seguir. 

 

 
 

O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a 
elevação média das temperaturas no planeta. Caracterize esse fenômeno e explique como as ações 
humanas podem agravá-lo. 


