
 

 

Professor Hélcio – Tarefa 13 
Biologia 1 

Atividades relacionadas ao envio do dia 28/04/2020 para divulgação dia 04/05/2020 
 
01. Observe a tirinha abaixo e analise as alternativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).  
 

 
 

( ) Fatores meteorológicos são importantes, mas não os únicos responsáveis pela falta d’água nas 
cidades.  

( ) A tirinha afirma que deve-se descuidar da higiene para economizar água.  
( ) Lavar as mãos após usar o banheiro é uma boa forma de se prevenir de parasitoses.  
( ) Parte da água desperdiçada evaporará e ajudará a formar as nuvens.  
( ) A falta de água prejudica apenas os moradores das grandes cidades.  
 
A sequência está correta em   
a) V, F, V, F, F.    
b) V, F, V, V, F.     
c) V, F, V, F, V.     
d) F, F, V, F, V.     
e) F, F, F, F, F.    
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02. Analise a charge e responda ao que se pede. 
 

 
 

De acordo com a charge acima, podemos concluir que:  
a)  o problema das enchentes nas cidades ocorre principalmente pelo descaso do poder público com a 

melhoria da qualidade de vida da população.    
b)  o crescimento das cidades nas margens dos rios é o principal motivo de ocorrerem enchentes próximo 

das residências.    
c)  o trabalho do poder público, aliado ao desenvolvimento de atitudes ecologicamente corretas, pode 

minimizar problemas ambientais urbanos.    
d)  ações comunitárias locais isentam o poder público da parcela de responsabilidade em relação aos 

problemas ambientais urbanos.     
  
03. A Pegada Ecológica mede a quantidade de recursos naturais renováveis para manter nosso estilo de vida. 

Basicamente, tudo o que é usado para viver vem da natureza e, mais tarde, voltará para ela. Essa é a 
nossa Pegada. 
Um hábito que aumenta significativamente a pegada ecológica de uma pessoa é a (o)  
a)  adoção de uma dieta vegetariana.    
b)  troca frequente de aparelhos celulares.    
c)  utilização de transporte público diariamente.    
d)  consumo de produtos originários da agricultura familiar.    
  

04. Com o tempo, a questão sanitária foi abordada de forma conectada com a saúde humana e a possível 
transmissão de doenças. No entanto, atualmente, deve-se relacioná-la a questões ambientais e 
preocupação com a escassez dos recursos naturais.  

 
Marque o item que não apresenta relação entre questões sanitárias e degradação ambiental.  
a)  O tratamento da água de consumo humano.    
b)  O crescimento demasiado da população mundial.     
c)  O aumento das áreas industriais.    
d)  O consumo excessivo.    
e)  O descarte ilícito de resíduos.    

  
05. O desenvolvimento da sociedade está diretamente relacionado ao uso e à ocupação da terra, à destruição 

de ambientes florestais e à liberação de resíduos no solo, no ar e na água. Das atividades que promovem a 
qualidade de vida do ser humano, algumas podem ser bastante poluidoras. Porém algumas têm efeito 
pouco prejudicial, como a geração de energia através de usinas  
a)  nucleares.    
b)  hidrelétricas.    
c)  termelétricas.    
d)  maremotrizes.    

  


