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QUESTÃO 9 (VALOR TOTAL: 4,0) 

Item a: verificar os itens, de acordo com a macrorregião escolhida 

Região Norte: um item de geografia física e um de geografia humana 

. Geografia Física 
- possível transformação da Floresta Amazônica em Cerrado 
- redução do volume de chuvas 
- redução do volume da águas fluviais 
- alteração do transporte da umidade equatorial para outras regiões do país 
- redução da biodiversidade da Floresta Equatorial 

 
. Geografia Humana 

- prejuízo de atividades agropecuárias 
- prejuízo de atividades extrativistas 
- comprometimento da navegabilidade de diversos rios 
- problemas na geração de energia hidrelétrica 

 

Região Nordeste: um item de geografia física e um de geografia humana 

. Geografia Física 
- intensificação da seca / transformação do clima semi-árido em árido 
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- intensificação da erosão 
- salinização dos solos / desertificação 
- possível desaparecimento de  parte do lençol freático 
- possível elevação do nível do mar 
- redução da biodiversidade da caatinga 

 
. Geografia Humana 

- prejuízo de atividades agropecuárias 
- risco de seca dos açudes 
- desemprego no campo 
- agravamento da fome no campo 
- intensificação da concentração demográfica no litoral 
- prejuízo de atividades turísticas e de lazer em espaços praianos 
- intensificação da emigração 

 

Região Sul: um item de geografia física e um de geografia humana 

. Geografia Física 
- aumento da ocorrência de eventos meteorológicos extremos 
- concentração das chuvas em períodos menores 
- possíveis secas 
- aumento de enchentes 

 
. Geografia Humana 
      -     prejuízo de atividades agropecuárias 

- problema de geração de energia hidrelétrica 
- problemas urbanos devido a enchentes 

 

Região Centro-Oeste: um item de geografia física e um de geografia humana 

. Geografia Física 

- aumento de queimadas e incêndios no Cerrado 
- agravamento do déficit hídrico nos solos 
- redução da biodiversidade no Pantanal / Cerrado 

 
. Geografia Humana 

- prejuízo de atividades agropecuárias 
 
 

Item b:  

Duas conseqüências de mudanças climáticas na metrópole carioca: 
- possível elevação do nível do mar, comprometendo espaços de habitação e 

lazer; 
- agravamento do efeito estufa / mudanças em microclimas e aumento da 

poluição atmosférica; 
- agravamento de enchentes e alagamentos, prejudicando a circulação urbana e, 

sobretudo, a moradia da população de baixa renda; 
- intensificação de temporais  que geram queda de material de encostas 

habitadas; 
- desmoronamento de encostas e prejuízos das vias de circulação; 
- aceleração da erosão em encostas e comprometimento das redes pluviais e de 

saneamento básico; 
- intensificação nos desequilíbrios de interações ambientais com conseqüente 

proliferação de doenças. 



Item c:  

Queimadas de florestas e campos, queima de combustíveis como petróleo e carvão, 
desmatamento 
 
Item d:  

Através da fotossíntese, os vegetais absorvem o gás carbônico atmosférico (do ar), um 
dos principais causadores do efeito estufa (ou aquecimento global). 
 

 


