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Q.01 - A erosão, o desmatamento e as queimadas são fatores 
recorrentes de transformação da paisagem em função do uso do solo 
como recurso fundamental para as práticas de atividades humanas. 
Esses fatores são agentes causadores de impactos ambientais na 
agricultura de grande escala de produção. Nesse sentido, relacione os 
agentes citados na coluna da esquerda aos seus respectivos impactos 
ambientais descritos na coluna da direita: 
(1) Contaminação por agrotóxico 
(2) Desmatamento 
(3) Desertificação 
(4) Queimadas 
(5) Erosão 
 
( ) Perda da camada superficial da litosfera, através da ação da água, 

do vento, do gelo etc. 
( ) Extinção e redução da biodiversidade, assoreamento do leito dos 

rios, extinção da fauna local. 
( ) Aumento do nível de CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera e 

aquecimento global. 
( ) Degradação das terras áridas, semiáridas e subúmidas, secas re-

sultantes de diversos fatores, como as variações climáticas e as 
atividades humanas. 

 
Q.02 - Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas 
em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos 
desse processo, que, em última análise, geram uma série de impactos 
ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos 
solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de 
remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa, quase 
sempre, uma série de problemas ambientais, em nível local ou até 
mesmo em grandes áreas. 
 

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. 
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A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser 
uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade do fluxo 
hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa 
solução é 
A) o terraceamento.  B) o pousio. 
c) a drenagem.  d) o desmatamento. 
 
Q.03 - O desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores 
preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá 
intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. 
Podemos identificar como consequências do desmatamento todas as 
alternativas a seguir, EXCETO: 
A) o aumento do efeito estufa 
B) a diminuição da biodiversidade 
C) a elevação desproporcional da umidade 
D) o assoreamento de rios e lagos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04 - Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido 
motivado pela pecuária – cerca de 35% do rebanho nacional está na 
região – e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco 
produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 
1 hectare de pastagem é de 2 mil reais, o custo para derrubar igual 
área de floresta é estimado em 800 reais, o que estimula novos 
desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de 
valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Os 
pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses podem 
provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu 
em 2006 com o plantio da soja, o qual, posteriormente, foi proibido em 
áreas de floresta. 

Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações). 
 
A partir da situação-problema descrita, conclui-se que 
A) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da 

exploração ilegal de árvores de valor comercial. 
B) a mobilização de máquinas e de força humana torna o 

desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de 
pastagens. 

C) o superávit comercial decorrente da exportação de carne 
produzida na Amazônia compensa a possível degradação 
ambiental. 

D) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade 
das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento 
na Amazônia. 

 
Q.05 - No decorrer de sua existência, a espécie humana tem sido uma 
das principais responsáveis pelo desaparecimento de muitos 
organismos de nosso planeta. Nos tempos mais remotos, a caça 
indiscriminada de animais mais vulneráveis, como, por exemplo, aves 
não voadoras, era um dos principais motivos de extinção de várias 
espécies. Atualmente o ser humano continua sendo o principal 
promotor da perda de biodiversidade. Um conjunto de possíveis causas 
de extinção de espécies nos tempos atuais é: 
A) fragmentação de hábitat, uso de cobaias em pesquisas científicas e 

caça controlada. 
B) fragmentação de hábitat, introdução de espécies exóticas e 

poluição. 
C) poluição, introdução de espécies exóticas e reprodução de espécies 

em cativeiro. 
D) poluição, reprodução de espécies em cativeiro e crendices 

populares. 
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Q.06 - Observe o mapa a seguir. 

 
 
Em 1988, o ecólogo inglês Norman Myers propôs a criação do conceito 
de hotspot com o objetivo de resolver um dos dilemas dos 
conservacionistas: quais são as áreas mais importantes onde se deve 
preservar a biodiversidade na Terra? Conforme Myers, um hotspot 
deve conter pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e haver 
perdido mais de 3/4 da vegetação natural existente na área. 
 
Sobre os dois hotspots em terras emersas, assinalados no mapa: 
A) Identifique e explique as causas da existência do hotspot em 

território brasileiro. 
B) Explique as causas da existência do hotspot na Ásia equatorial. 
 
Q.07 - Observe o mapa e responda. 
 

 
Fonte: Atlas geográfico escolar, IBGE, 2002. 

 
A Mata Atlântica é reconhecida como um dos biomas mais importantes 
do mundo, principalmente em função de sua alta diversidade e 
endemismo. No entanto, existe uma grande preocupação com alguns 
de seus aspectos geográficos atuais: o tamanho diminuto e a 
fragmentação de suas áreas remanescentes. 
A) Identifique as áreas 1 e 2 da Mata Atlântica, representadas no 

mapa. 
B) Explique por que os corredores ecológicos, vistos como elo de 

ligação entre áreas fragmentadas, podem ser instrumentos 
auxiliares na preservação dos biomas brasileiros. Justifique sua 
resposta, analisando a atual situação da Mata Atlântica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.08 - A partir do início dos anos 2000, o governo brasileiro começa a 
lançar mão de uma nova estratégia de proteção ambiental no território 
nacional da qual resultou a delimitação das áreas a serem conservadas, 
representadas no mapa abaixo. 
 

 
 
a) Indique dois objetivos da criação de corredores ecológicos. Explique. 
b) Identifique duas ameaças à proteção ambiental no corredor Leste da 
Amazônia. Explique. 
 

RESPOSTAS 
Q.01 5, 2, 4 e 3. 
Q.02 D Q.03 C Q.04 D Q.05 B 
Q.06 
A) Um hotspot de biodiversidade é uma região biogeográfica que é 

simultaneamente uma reserva de biodiversidade, além de poder 
estar ameaçado de destruição.Designa, geralmente, uma 
determinada área de relevância ecológica por possuir vegetação 
diferenciada da restante e, consequentemente, abrigar espécies 
endêmicas.O hotspot em território brasileiro é a Mata Atlântica, 
em virtude da concentração das atividades econômicas e do 
intenso processo de urbanização em sua área original, responsáveis 
pela intensa devastação e consequente risco de destruição. 

B) A existência de um hotspot na Ásia equatorial, conhecido como 
Sunda (Indonésia, Malásia e Brunei), concentra-se nas regiões de 
clima de monções (tipo de clima definido pelas variações das 
correntes de ar vindas do oceano). Suas principais características 
são a grande densidade, a presença de plantas de grande porte, 
além das altas taxas de precipitação pluviométrica. Sua devastação 
está relacionada principalmente à extração da madeira. 
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Q.07 
A) A área 1 do mapa, a mais extensa, indica a porção da Mata 

Atlântica original, que hoje se encontra devastada. A área 2, a de 
menor extensão, mostra as regiões remanescentes dessa paisagem 
vegetal. 

B) Diversos ecologistas defendem os corredores ecológicos como 
essenciais para a preservação da biodiversidade dos biomas sob 
risco de destruição, já que, por um lado eles servem como forma de 
contato entre as “ilhas” de florestas naturais que se formam 
quando a devastação avança sobre essas paisagens, permitindo a 
migração de espécies entre porções isoladas, e, por outro, 
representam uma possibilidade de reconstituição da mata original. 
Quanto à Mata Atlântica, a colocação em prática dessa ideia é 
bastante difícil: como se evidencia no mapa, as poucas áreas que 
restaram dessa paisagem estão muito distantes entre si, separadas 
por locais densamente povoados ou ocupados por atividades 
agropecuaristas, o que impede a criação de corredores ecológicos. 
A exceção seria a estreita faixa paralela ao litoral sudeste-sul, que 
se estende desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, apresentando, 
assim, certa continuidade, especialmente nas áreas mais serranas. 

 
Q.08 
A) A criação de corredores ecológicos visa manter faixas de vegetação 

que ligam duas unidades de conservação que estejam separadas 
pela atividade humana (estradas, pastagens, mineração, 
agricultura, atividade industrial). Os objetivos desses corredores 
são garantir o livre trânsito da fauna e a troca genética entre as 
espécies, visando à manutenção e à preservação da biodiversidade 
da área delimitada para a conservação ambiental. 

B) Com relação às possíveis ameaças ambientais ao corredor Leste da 
Amazônia, podemos destacar todas as atividades tradicionais de 
ocupação econômica desta região, como: extração predatória de 
madeira, queimadas para implantação de pastagens, criação 
extensiva de gado, expansão da monocultura de soja, proliferação 
de garimpos, assoreamento das nascentes de diversos rios que 
compõem importantes bacias hidrográficas do nosso território e 
até as ações ligadas à biopirataria. 

 
Comentário: 
O desmatamento traz inúmeras consequências negativas para o 
ecossistema, em diferentes escalas de abrangência, desde a local até a 
global. Dentre os quais, se destacam: a alteração da dinâmica 
hidrológica (ampliando o efeito splash e o escoamento superficial e 
reduzindo a infiltração), a diminuição da umidade relativa, a 
intensificação de processos erosivos, a redução da carga de matéria 
orgânica no solo, a perda de biodiversidade, o desequilíbrio em cadeias 
alimentares e a diminuição da captura de CO2. A perda da 
biodiversidade ocorre não só pela destruição de habitats como também 
pela fragmentação do ecossistema e o consequente isolamento 
geográfico de grupos de diferentes espécies, o que interrompe o fluxo 
gênico. Assim, a criação de corredores ecológicos, que ao conectarem 
as unidades de conservação, podem contribuir para minimização desse 
impacto. 
 
 


